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Шановні друзі! 

Від імені Українського союзу промисловців і підприємців щиро вітаю редакцію, 

авторів та читачів журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» з 5-річчям 

від дня його заснування. 

Питання, які піднімаються на шпальтах цього наукового видання, мають сьогодні 

надзвичайно важливе значення для української держави. Ми впевнені, що творчому 

колективу науковців, який об’єднався навколо редакції, під силу сформувати  нові 

підходи в галузі інноваційно-інвестиційної політики.  

Хотів  би  нагадати,  що Український союз промисловців і підприємців підписав з 

редакцією журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» договір про 

співробітництво. Саме таким чином ми налаштовані об’єднати наші зусилля задля 

підвищення уваги до найактуальніших проблем, з якими пов’язане цивілізоване 

майбутнє України. Наші спільні завдання –  домогтися від влади більшої системності 

щодо створення умов розробки та впровадження інновацій, надходженню інвестицій, 

запропонувати реальному сектору економіки «дорожню карту» інноваційно- 

інвестиційної підтримки, постійно знайомити читачів з європейським досвідом 

просування відповідних проектів та допомагати їм на цьому шляху.  

Переконаний, що в центрі нашої уваги мають бути проблеми захисту 

інтелектуальної власності, прав та інтересів інвестора – як закордонного, так і 

українського.  

Бажаю редакції журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» 

невичерпної енергії і наснаги, творчого пошуку в досягненні мети, заради якої було 

створене це перспективне наукове видання. 

 

З повагою  
президент УСПП, 
голова Антикризової ради 
громадських організацій      А.К.Кінах 
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ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

ОБ’ЄДНАЛИСЯ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ КРАЇНИ З СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

 

 
 

Український форум бізнесу, що пройшов 18 березня 2016 р. в столиці, зібрав 

близько тисячі представників різних сфер великого, середнього  та малого бізнесу, 

роботодавців, лідерів  ділових асоціацій та громадських організацій, парламентарів 

різних фракцій тощо. Учасники форуму обговорили план невідкладних заходів щодо 

подолання надзвичайної ситуації в економіці країни.  

Співорганізаторами УФБ виступили ділові і громадські об’єднання, які 

прагнуть зупинити поглиблення кризи та деградацію промислового комплексу 

країни. У їх спільній заявійдеться про стрімке поглиблення негативних явищ в 

економіці. Так, протягом 2014-2015рр. ВВП України зменшився майже на 20%, це є 

найгіршим результатом за всі 25 років існування України. Рівень інфляції склав 70%, 

а національний експорт впав на 30%. Сьогодні економіка України – це лише 50% від 

того, що країна мала на старті незалежності. 

«Вперше за нашу історію ділова спільнота, громадськість демонструє таку 

єдність. Тут ведеться чесна, деполітизована розмова та аналіз того, що відбувається 

насправді із українською економікою. А цей процес, на жаль, невтішний: за даними 

міжнародних організацій, ми в п’ятірці гірших економік, ВВП за 10 років – з 2005 по 

2015 рік – не показав росту (на відміну від рівня інфляції), інвестиції в економічний, 

інноваційний розвиток практично припинені. Відсутній  доступ до кредитів за 

адекватними ставками (22% за НБУ), не розробляються програми економічного 

розвитку, існує загроза  повного руйнування бюджетоутворюючих сфер – 

машинобудівного, ракетно-технічного комплексів тощо. І зараз, як ніколи,  важлива 

консолідація зусиль бізнесу, суспільства, влади, спільна праця для економічного 

підйому держави та рівня життя її громадян», – наголосив один із співініціаторів 
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форуму, президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій 

Анатолій Кінах. 

З ним погодилися  решта учасників форуму. За словами народного депутата, 

одного із співініціаторів «Української Бізнес Ініціативи» Сергія Тарути, відкинення 

бізнесом власних корпоративних інтересів, партнерство з організаціями 

громадянського  суспільства,  співпраця із парламентарями   дадуть  поштовх до 

справді якісних змін в країні. 

Наше завдання – зробити економічний ривок, підтвердити нашим 

європартнерам спроможність гарантувати інвестиції в індустріальний комплекс, 

інноваційну сферу, спільно напрацювати в найближчі 3 місяці проект економічної 

доктрини. Необхідно створення регіональних майданчиків УФБ із залученням 

якнайширших бізнесових та суспільних кіл, наголошували спікери форуму. 

Учасники форуму заявили, що готові взяти на себе відповідальність за економічне 

зростання країни,  при цьому закликав владу забезпечити умови цього зростання, а 

суспільство –  прискіпливо  контролювати дії влади. Було обговорено  План 

невідкладних заходів щодо подолання надзвичайної ситуації в економіці України, що має 

лягти в основу діяльності уряду на найближчі 2 роки. Він буде доопрацьований впродовж 

10 днів із залученням всіх пропозицій та представлений разом з іншими прийнятими на 

Форумі документами вищому керівництву держави, парламенту.  

На форум прийшли  народні депутати, які  підтвердили  готовність активно 

включитися в процес економічних реформацій та тісно співпрацювати  з бізнес-

асоціаціями.   

«Давайте народним обранцям конкретні рекомендації – ви маєте досвід і 

бачення того, що є ефективним. Радий бачити таке єднання в суспільстві, таке ж 

повинне бути і в політичній площині», – зазначив народний депутат, голова 

парламентського комітету з промислової політики Віктор Галасюк. 

Форум ухвалив рішення підписати меморандум про взаєморозуміння та 

співробітництво між фракціями політичних партій та депутатськими групами у ВРУ. 

 Вірішено протягом наступних трьох місяців узгодити  між бізнесом і владою  

Програму прискореного економічного зростання та модернізації України на 2016 – 

2025 роки. 

Була утворена  Стратегічна радафоруму – інтелектуальний майданчик, який 

доопрацьовуватиме  план невідкладних антикризових заходів, представляти позицію 

бізнес-кіл  у роботі з народними депутатами,  усіма гілками влади, громадянським 

суспільством. 

Учасники УФБ також звернулися до бізнес-спільноти та громадянського 

суспільства Нідерландів із проханням підтримати на референдумі 6-го квітня 

ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а відтак – євроінтеграційний 

шлях нашої країни в цілому. 

Український форум бізнесу оголошений постійно діючим, відкритим до 

співпраці з бізнес-асоціаціями та представниками громадських організацій.  
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ТЕОРІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 
УДК 330.5 

 

  

ШАПОВАЛ Н.С. 
заместитель директора по научной работе Научно-
исследовательского института труда и занятости 
населения Министерства социальной политики Украины 
и НАН Украины, доктор философии, академик 
Академии экономических наук Украины 
 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕГО КОРЕННОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ 

БАЛАНСОВОГО МЕТОДА “ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК” 
 

В статье для прогнозирования развития экономики предлагается применять 

инновационный метод, который в корне отличается от ныне применяемых методов. 

Предлагается динамическая экономико-математическая балансовая модель, которая 

на основе заданного объёма ВВП на t+1 год позволяет на макроуровне 

сбалансировать поставки средств производства, их прирост в t+1 году, определить 

выпуск конечной продукции и материальные затраты на выпуск продукции. 

Ключевые слова: инновационная балансовая модель расширенного 

воспроизводства, ВВП, «поставки-выпуск», «затраты-выпуск», сбалансированность 

макропоказателей. 

Вопросам сбалансирования макропоказателей на национальном уровне 

уделяется очень большое внимание. От успешного решения этой важной проблемы 

во многом зависит сбалансированность развития экономики и социальной сферы. 

Поэтому инновации необходимо внедрять не только в технику и технологии 

производства, но и в моделирование развития экономики. 

В настоящее время для анализа сбалансированности макропоказателей на 

национальном уровне в мировой практике широко используются статические 

балансы типа “затраты-выпуск”. Творцом экономического анализа “затраты-выпуск” 

является американский экономист российского происхождения В.В.Леонтьев (1905-

1999). В 1973 г. ему была вручена Нобелевская премия. Благодаря балансовой 

модели “затраты-выпуск” В.Леонтьева статичные балансы нашли мировое признание 

и практическое применение. Однако эта модель имеет методологический недостаток 

относительно обьединения таких несовместимых показателей как “материальные 

затраты”, которые являются составной частью потребляющих отраслей, и конечная 

продукция идущая на личное и общественное потребление и накопление основного 

капитала, являющаяся распределительной частью баланса. Такое объединение 
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противоречит соотношениям числовой схемы расширенного воспроизводства 

К.Маркса, а поэтому является несовместимым. 

При формулировании закономерностей расширенного воспроизводства 

К.Маркс использует такое понятие как “поставки” за счет прибавочной стоимости 

добавочного постоянного капитала с І во ІІ подразделения и наоборот. В модели 

В.Леонтьева и ее разновидностях вообще отсутствует такой показатель как ВВП, 

составной частью которого является прибавочная стоимость. 

Это свидетельствует о том, что модель В.Леонтьева не имеет теоретического 

обоснования сформулированных экономических законов К.Марксом, что приводит к 

невозможности ее использования в прогнозировании развития экономики. 

Статические балансы имеют природу одномоментного сьема состояния экономики и 

не воспроизводят ее развитие во времени. Использование Марксовой схемы 

направлено на расширенное воспроизводство экономики в будущем, тогда как 

Леонтьевская модель имеет ограниченный спектр ее использования для анализа 

истории тенденций прошлых экономических изменений. 

В числовой схеме расширенного воспроизводства К.Маркса основными 

ключевыми показателями являются постоянный капитал, переменный капитал, 

прибавочная стоимость и совокупный общественный продукт. На сегодня – это 

промежуточное потребление, валовой внутренний продукт (ВВП) и выпуск 

продукции. Постоянный капитал и стоимость выпуска продукции за схемой 

К.Маркса возрастают пропорционально возрастанию переменного капитала и 

прибавочной стоимости. Таблица расширенного воспроизводства К.Марксом 

построена на основании заданных обьемов переменного капитала и прибавочной 

стоимости. 

Условия простого и расширенного воспроизводства, сформулированные 

К.Марксом, имеют большое теоретическое значение, являясь основополагающими в 

исследовании вопросов совершенствования производственных отношений и 

повышения эффективности общественного производства. Схема расширенного 

вопроизводства представляет собой теоретическую макроэкономическую модель и 

отражает основные взаимосвязи экономических показателей общественного 

производства, производства средств производства (І подразделение) и производства 

предметов потребления (ІІ подразделение). 

Анализ закономерностей воспроизводства в этих двух подразделениях 

К.Маркс, как известно, начинает с  исследования простого воспроизводства
1
, 

предложив следующую числовую схему:* 

   І. 4000
tx +1000

tv +1000
tm = 6000

tX  

                                                                                          }  9000
tX , 

                       П. 2000
tx +500

tv +500
tm = 3000

tX  

где 
tx - стоимость израсходованных   средств  производства (постоянный 

капитал) в t -м году; 
tv - фонд оплаты труда (переменный капитал) в t -м году; 

tm  - 

прибавочный продукт  в t -м году; 
tX  - выпуск продукции (совокупный 

общественный продукт) в t -м году. 
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Совокупный общественный продукт в 9000 единиц, созданный в t-м году в 

обоих подразделениях, существует в стоимостной и натурально-вещественной 

формах. Условия реализации совокупного общественного продукта при простом 

воспроизводстве К.Маркс сформулировал так:  

 для возобновления производства в прежних размерах необходимо, чтобы 

все средства производства, созданные в стране в течение года,  были  достаточными   

для возмещения израсходованных в обоих подразделениях средств производства, т.е. 

І(
tx +

tv +
tm )=І

tx +II
tx  .                                            (1) 

Поскольку І
tx  возмещается в рамках первого подразделения, вновь созданная 

стоимость продукта І подразделения должна быть достаточной для возмещения II
tx : 

І(
tv +

tm )=ІІ
tx  ;                                                (2) 

  стоимость предметов потребления, созданных во ІІ подразделении, 

должна соответствовать размеру вновь созданной в обоих подразделениях 

стоимости: 

II(
tx +

tv +
tm )=I(

tv +
tm )+II(

tv +
tm ).                       (3) 

Следовательно, в условиях простого воспроизводства вновь созданная 

стоимость полностью используется на непроизводственное потребление. 

В схеме при простом воспроизводстве К.Маркс исключает из стоимости 

совокупного общественного продукта стоимость основных средств, продолжающих 

функционировать в натуральной форме. Он принял также, что время полного оборота 

всех средств производства, включающих основной  (машины, орудия труда, 

постройки, рабочий скот и т.д.) и оборотный (производственные материалы – сырье и 

вспомогательные материалы, полуфабрикаты и т.д.) постоянный капитал, равно 

одному году. Кроме того, в схемах К.Маркс абстрагировался от различий между 

основными и оборотными фондами, а также от изменения органического строения 

капитала. Таким образом, в схемах средства труда в течение года полностью 

переносят свою стоимость на совокупный общественный продукт, т.е. в процессе 

одного производственного цикла они амортизируются на 100%. 

Расширенное воспроизводство требует других, по сравнению с простым, 

пропорций обмена между І и ІІ подразделениями, что можно проиллюстрировать на 

примере числовой схемы К.Маркса (табл.1)
2

. 

Условия реализации совокупного общественного продукта при расширенном 

воспроизводстве по данным числовой схемы К.Маркса, представленной в табл.1, 

таковы: 

 вновь созданная стоимость продукта І подразделения должна превышать 

потребность ІІ подразделения в возмещении израсходованных здесь средств 

производства:   

І(
tv +

tm )>ІІ
tx ;                                           (4) 

 все средства производства, созданные в І подразделении, должны быть 

больше общей потребности обоих подразделений в возмещении израсходованных 

ими средств производства, т.е. 

І(
tx +

tv +
tm ) >І

tx +ІІ
tx ;                                               (5) 
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 размер вновь созданной в обоих подразделениях стоимости должен 

превышать стоимость всех предметов потребления, созданных во ІІ подразделении: 

І(
tv +

tm )+ІІ(
tv +

tm )>ІІ(
tx +

tv +
tm ).                         (6) 

 

1. Числовая  схема расширенного воспроизводства К.Маркса 
 

Год 
воспроизводства 

Подраз-
деление 

Общественно необходимые затраты на 
воспроизводство  

tх  
tv  

tm  
tХ  

Исходные данные 
І 
ІІ 

1+II 

4000 
1500 
5500 

1000 
750 

1750 

1000 
750 
1750 

6000 
3000 
9000 

Первый 
1 
ІІ 

1+ІІ 

4400 
1600 
6000 

1100 
800 

1900 

1100 
800 
1900 

6600 
3200 
9800 

Второй 
1 
ІІ 

1+ІІ 

4840 
1760 
6600 

1210 
880 

2090 

1210 
880 
2090 

7260 
3520 

10780 

Третий 
1 
ІІ 

1+ІІ 

5324 
1936 
7260 

1331 
968 

2299 

1331 
968 
2299 

7986 
3872 

11858 

Четвертый 
І 
ІІ 

1+ІІ 

5856 
2129 
7985 

1464 
1065 
2529 

1464 
1065 
2529 

8784 
4259 

13043 

Пятый 
І 
ІІ 

1+ІІ 

6442 
2342 
8784 

1610 
1172 
2782 

1610 
1172 
2782 

9662 
4686 

14348 
 

Для этого чтобы неравенство (5) преобразовать в равенство, необходимо, 

согласно числовой схеме К.Маркса (см.табл.1), возмещение израсходованных в 

обоих подразделениях средств производства в период воспроизводства t увеличить  в 

последующем периоде воспроизводства  t+1 на І  1tx  и на ІІ  1tx . 

І(
tx +

tv +
tm )=І

tx +І  1tx +ІІ
tx +ІІ  1tx ,                            (7) 

где І  1tx  та ІІ  1tx  - прирост возмещения израсходованных средств 

производства (включая амортизационные отчисления) соответственно в І и во ІІ 

подразделениях в последующем за t-м годом, т.е. в (t+1) году. 

После преобразования уравнения  (7) имеем 

І   
1tx  = I(

tx +
tv +

tm ) -(І
tx +II

tx +II  1tx ),                      (8) 

ІІ  1tx =І(
tx +

tv +
tm )-(І

tx +І  1tx +ІІ
tx ).                          (9) 

Если в уравнении (7) значение І  1tx +ІІ  1tx  заменить на  1tx  - 

прирост возмещения израсходованных средств производства, то 

 1tx =І(
tx +

tv +
tm )-(І

tx +ІІ
tx ).                            (10) 

С помощью уравнений  (8), (9) та (10) можно определить возможный объём 

прироста общественно необходимых затрат воспроизводства на возмещение 
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израсходованных средств производства в период воспроизводства  t+1 

соответственно в І, ІІ и обоих подразделениях в целом. 

Если в уравнении  (7) значения І(
tx +

tv +
tm ) заменить на ІХ

t
 - 

общественно необходимые затраты на воспроизводство продукта  І подразделения, 

то 

 1tx =І
tХ -(І

tx +II
tx );                                               (8а) 

І 1tx =І
tХ -[І

tx +II(
tx + 1tx )];                             (9а) 

II 1tx =І
tХ -[II

tx +(
tx + 1tx )].                            (10а) 

Условия уравнений (8), (8а), (9), (9а), (10) та (10а) соблюдаются в числовой 

схеме К.Маркса для определения прироста общественно необходимых затрат 

воспроизводства на возмещение израсходованных средств производства в период 

воспроизводства t+1 в І, ІІ и обоих подразделениях, вместе взятых. Выражение 

 1tx   В.С.Немчинов назвал потенциалом расширенного воспроизводства
4

. 

Более века со времени выхода в свет второго тома «Капитала» ученые 

многих стран анализировали числовые схемы расширенного воспроизводства 

К.Маркса, пытаясь вывести на их основе закономерности развития расширенного 

воспроизводства. 

Наибольшего внимания, на наш взгляд, заслуживают работы 

В.С.Немчинова
5

 и В.С. Дадаяна
6

. В.С.Немчинов главное внимание уделяет 

математической интерпретации обмена, характеризующей основные условия 

расширенного воспроизводства, рассмотрению потребления прибавочного продукта 

при расширенном воспроизводстве и определению потенциала расширенного 

воспроизводства. Автор делает очень важный вывод о том, что “непроизводственное 

потребление прибавочного продукта и производительное его потребление 

происходят в различные периоды воспроизводства”. Наряду с этим 

“непроизводственное использование прибавочного продукта, имеющего 

натуральную форму средств производства (использование, совершаемое в период 

между начальным и первым годами), уравновешивает соотношение между 

приростом средств производства, предназначенных для использования в сфере 

производства предметов потребления, и приростом предметов потребления, 

предназначенных для использования в сфере производства средств производства. 

При этом оба прироста используются в период между первым и вторым годами, т.е. 

позднее, чем непроизводственное использование прибавочного продукта, имеющего 

натуральную форму средств производства”. 

В.С. Дадаян анализирует числовые схемы К.Маркса с точки зрения темпов 

роста в схемах расширенного воспроизводства на основе таких балансовых 

зависимостей в динамике, как межотраслевые потоки средств производства, 

коэффициенты материальных затрат, коэффициенты капиталовложений, совокупный 

общественный продукт. 

Б.Г. Писляков
7

 для анализа числовых схем учитывает норму прибавочной 

стоимости капитала І(ІІ) подразделения, норму накопления  І подразделения, общий 

период оборота капиталов и дифференциальную норму прибыли капитала І (П) 
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подразделения. Он же в работе
8

описывает модель, в которой используются 

соотношения между приростами экономических переменных (дифференциальными 

значениями фондов), а не абсолютные значения объемов валового выпуска, 

дополненные величинами “приростной фондоёмкости” как это принято в 

динамических моделях Леонтьевского типа
9

. По мнению автора, определение 

количественных соотношений между приростами материально-вещественных 

элементов фонда возмещения, фонда оплаты труда и теми частями конечного 

общественного продукта, которые направляются на накопление и расширение 

производства, является достаточным и для расчета абсолютных величин 

производственных фондов, сбалансировано воспроизводимых на более высоком 

технико-экономическом уровне. 

И.А. Башмаков
10

, анализируя динамику двух подразделений общественного 

производства с помощью схем расширенного воспроизводства, исходил из 

предпосылок К.Маркса, который, исследуя проблему воспроизводства 

общественного капитала, построил модель, изолированную от взаимодействия со 

многими элементами экономической системы, и количественную определенность 

части элементов в ней задал неизменной. 

В результате проведенного исследования И.А.Башмаков пришел к 

заслуживающему внимания выводу о том, что пропорции в развитии І и ІІ подразделений 

общественного производства должны определяться не на основе экстраполяции, а путем 

нахождения оптимальных траекторий изменения параметров управления в условиях 

ограниченности природных и трудовых ресурсов, а также возможностей научно-

технического прогресса в рамках определенного планового периода. 

В.С. Дунаева
11

, исследуя экономическую теорию К.Маркса, пришла к 

выводу о возможности применения математики в политической экономии, для 

которой характерны наличие меры, единства  качественной и количественной 

определенности экономических процессов. Автор обращает внимание на то, что в 

современных условиях проблемы народнохозяйственного оптимума, критерия 

оптимальности и его структуры, экономической трактовки цен оптимального плана и 

т.п. не могут быть решены за пределами марксистской политической экономии. 

Научный поиск оптимального варианта функционирования экономической системы 

требует от экономистов не только политико-экономической интерпретации исходных 

посылок и результатов экономико-математического моделирования, но и усиления 

внимания к анализу экономических законов, применения к их познанию 

математических методов. 

Л.В. Канторович и А.Б. Горстко
12

 предлагают в динамической модели 

межотраслевого баланса учитывать капиталовложения в различные отрасли во 

взаимосвязи с объемами производства, А.Г. Аганбегян и А.Г. Гранберг
13

– период 

времени между затратами и выпуском продукции предлагают равным для всех 

отраслей, оговаривая при этом, что его продолжительность принимается за единицу 

отсчета времени. 

В.В. Новожилов
14

 для определения вариантов производства каждого 

конечного продукта, при которых вся программа конечной продукции может быть 
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выполнена с наименьшими затратами предстоящего труда, предлагает начислять 

дифференциальные затраты на изготовление продукта. 

В.В. Коссов
15

 в динамической модели межотраслевого баланса предлагает 

учитывать эквивалентность между производством продукта и его распределением. 

Существующие ныне динамические модели являются разновидностью 

статической модели межотраслевого баланса “затраты-выпуск”
9

. В них объем ВВП 

является производной величиной от заданного объема выпуска конечной продукции. 

На современном этапе развития производительных сил для более полной 

сбалансированности макропоказателей возникла объективная необходимость в 

разработке такой модели развития двух подразделений общественного производства, 

которая вытекала бы из марксовой теории о расширенном воспроизводстве. 

Таким требованиям может отвечать модель, разработанная на основе 

балансовых соотношений, представленных в формуле (13), отражающей структуру 

воспроизводства израсходованных  средств производства и вновь созданной 

стоимости – чистого продукта в динамике первого или второго подразделений, или 

же обоих подразделений, вместе взятых. 

Как отметил В.С.Немчинов, “чтобы приблизиться к реальной экономической 

действительности, нужно, очевидно, перейти от двухотраслевой модели к 

трехотраслевой  . и далее к многоотраслевой модели”
16

. 

Анализ закономерностей в числовой схеме развития двух подразделений 

общественного производства К. Маркса в настоящей работе проведен с учетом 

основной закономерности, вытекающей из схемы – определения в (t+1) году объемов 

совокупного общественного продукта, межотраслевых поставок средств 

производства и конечного продукта на основе заданного объема ВВП (чистого 

продукта). Если данные одного года числовой схемы расширенного воспроизводства 

К.Маркса (см. табл.1) представить в табл.2, получим числовую схему 

межотраслевого баланса. 
 

2. Числовая схема межотраслевого баланса 
 

Потребление Производство 

І
tx  II

tx  
tv        

tm   
tX  

І
tx  4400 - 1100        1100 6600 

II
tx  - 1600 800        800 3200 

ty  2200 1600 3800 - 

tX  6600 3200 - 9800 

 

Предполагается, что в табл.2, как и в табл.1, совокупный общественный 

продукт 
tX  не включает в полном объеме  стоимость  основных средств (средства 

труда), продолжающих функционировать в натуральной форме. Однако в табл.2 

допускается, что время полного оборота средств  труда совершается не в течение 

года, а за период их службы по годам рассматриваемого периода. Это принципиально  

новое  условие,  влияющее  на подход к анализу закономерностей в числовой схеме 
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развития двух подразделений общественного производства К.Маркса. В связи с этим 

предполагается также, что основные средства, являющиеся составной частью 

стоимости израсходованных средств производства І
tx  и II

tx , переносят свою 

стоимость на совокупный общественный  продукт в течение года не в полном 

объеме, а по частям – в виде амортизационных отчислений. Вторую часть стоимости  

израсходованных средств производства составляет стоимость предметов труда, 

которые в течение года полностью переносят свою стоимость на совокупный 

общественный продукт. 

Таким образом, в табл.2 стоимость израсходованных средств производства 

рассматривается как часть суммы амортизационных отчислений и материальных 

затрат. Эти предпосылки являются важнейшим условием для установления в 

планируемом периоде оптимальных пропорций в народном хозяйстве между І и  ІІ 

подразделениями общественного производства, распределения общественного 

продукта на фонды возмещения, потребления и накопления, а также для разработки 

экономико-математической модели развития двух подразделений общественного 

производства на основе числовой схемы К.Маркса. 

Подтверждением тому, что на возмещение стоимости средств производства, 

потребление и накопление основного капитала используется такое понятие как 

“поставки” средств производства, а не “материальные затраты”, свидетельствуют 

следующие утверждения К. Маркса: “… подразделение І из своего прибавочного 

продукта должно доставить материал для постоянного капитала, необходимого ввиду 

накопления в пределах подразделения ІІ, - совершенно также, как подразделение ІІ 

должно доставить подразделению І материал для переменного капитала, который 

должен привести в движение ту часть прибавочного продукта подразделения І, 

которую само подразделение І применяет как добавочный постоянный капитал”
3

. 

“Следовательно, как подразделение І должно доставить из своего прибавочного 

продукта добавочный постоянный капитал для подразделения ІІ, так и подразделение 

ІІ доставляет в этом смысле добавочный переменный капитал для подразделения І
3

”. 

Как видим, у К. Маркса речь идет о поставках материалов для расширенного 

воспроизводства, то есть о распределительной функции, а в В. Леонтьєва – о 

материальных затратах, то есть о потребляющей функции. Эти две функции имеют 

разную экономическую природу назначения, а поэтому ее в балансе ни в коем случае 

нельзя отожествлять. 

Из табл. 2 следует, что на национальном уровне в стоимостной форме  
tX =

tt yx  ,                                                      (11) 

где 
tу - конечная продукция, выходящая из сферы производства в область 

конечного использования,  на личное и общественное потребление и накопление 

основного капитала в t-м году. 

Поэтому данные одного года, соответствующие числовой схеме развития 

двух подразделений общественного производства К.Маркса, можно представить в 

формализованном виде (табл.3). 

Таким образом, в табл. 2 и 3 в числовом и формализованном виде представлен 

баланс развития двух подразделений  общественного производства в  t-м году. В строках 
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баланса отражена структура воспроизводства израсходованных средств производства 

(материальные затраты) и вновь созданной стоимости – чистого продукта (фонд оплаты 

труда и прибавочный продукт) в обоих подразделениях, в столбцах – распределение 

совокупного    общественного    продукта     (поставки    средств   производства*1  и  

конечная продукция на личное  и общественное потребление, а также на накопление 

основного капитала). 
 

3. Формализованная схема межотраслевого баланса 
 

І
tx  - І

tv                       І
tm  І

tХ  

- ІІ
tx  ІІ

tv                      ІІ
tm  ІІ

tХ  

І
tу  ІІ

tу  (І
tv +І

tm )+(ІІ
tv +ІІ

tm )=І
ty +ІІ

ty  - 

І
tХ  II

tХ   tХ  
 

Итог по строкам воспроизводства израсходованных средств производства и 

чистого продукта равен совокупному общественному продукту. 
tХ =

tx +
tv +

tm  .                                                    (12) 

Закономерности, отраженные в формуле баланса (11), наиболее изучены. В 

отличие от  них  закономерности,  отраженные  в  формуле  баланса (12),  по  мнению  

автора,  до сего  

времени не использовались для разработки  балансовой модели развития 

расширенного воспроизводства. 

На основании закономерностей числовой схемы расширенного 

воспроизводства К.Маркса автором разработана динамическая балансовая модель 

прогнозирования развития экономики
18

. Многоотраслевая балансовая модель 

сохраняет взаимосвязи, сформулированные К.Марксом относительно І и ІІ 

подразделений. Такая модель имеет вид: 

),,...2,1()(
1 1

111 mjWХвХвaХ
n

t

n

t

t
j

t
j

t
ji

t
i

t
ji

t
ji

t
j   

 


     (13) 

где 
1t

jХ  - выпуск продукции j-й отраслью народного хозяйства в t+1 

году; 

t
jiа - коэффициент пропорционального распределения межотраслевых 

поставок средств производства по отраслям народного хозяйства (именуемый в 

дальнейшем коэффициентом межотраслевых поставок средств производства), 

показывающий, сколько единиц продукции і-й отрасли народного хозяйства 

необходимо поставить в качестве средств производства на изготовление единицы 

продукции j-й отрасли в t-м году; 

                                                           
1 *По Ожегову С.И. “поставка – это доставка . . . сырья заводам”

17
. 
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t
jiв - коэффициент  прироста  межотраслевых поставок средств 

производства і-й отрасли в j-ю отрасль t-м году; 
t

iХ - выпуск продукции i-й отрасли народного хозяйства в t-м году; 

1t
jХ - выпуск продукции j-й отрасли народного хозяйства в (t+1) году; 

1t
jW - валовой внутренний продукт j-ї отрасли народного хозяйства в 

(t+1) году (в К. Маркса это v+m); 

nm,  - количество отраслей. 

В модели (14) показатель 
t
jiа  определяется по формуле: 

t
j

t
jit

ji
Х

х
а 

 ,                                                   (14) 

где: 
t
j іх - стоимость межотраслевых поставок средств производства і-й 

отрасли  экономики в j-ю  отрасль у t-м году; 

t
jХ - выпуск продукции j-й  отрасли  в  t-м году. 

Коэффициент прироста межотраслевых поставок средств производства 

определяется по формуле: 

t
j

t
jit

ji
Х

х
в




 ,                                                  (15) 

где: 
t
jiх - прирост межотраслевых поставок средств  производства, 

которые направляются і-ю отраслью на расширенное воспроизводство в j- ю отрасль 

в t-м году; 
t
jХ  - прирост выпуска продукции в j-й отрасли в t-м году. 

Прирост выпуска продукции в j-х отраслях экономики в t-му году в 

сравнении с (t-1) годом определяется по формуле: 

1 t
j

t
j

t
j ХХХ ,                                    (16) 

где: 
1t

jХ - выпуск продукции j-й отрасли народного хозяйства в (t-1) 

году. 

Прирост межотраслевых поставок средств производства і-й отрасли в j-ю 

отрасль в t-м году в сравнении с  (t-1) годом определяется по формуле: 

1 t
ji

t
jі

t
jі xxx  ,                                       (17) 
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где: 
1t

j іx - стоимость межотраслевых поставок средств производства і-й 

отрасли в j-ю отрасль в (t-1) году. 

Конечное личное и общественное потребление продукции и накопление 

основного капитала в (t+1) году рассчитывается по формуле: 




 
n

i

t
ji

t
j

t
j xХy

1

111
  ,                                   (18) 

где: 
1t

jіx - стоимость межотраслевых поставок средств производства і-й 

отрасли в j -ю отрасль в t+1 году. 

Балансовая модель В.Леонтьева (опубликована во многих изданиях) для 

любой отрасли  народного хозяйства имеет вид: 

t
i

t
j

t
ij

n

j

t
і yXaХ  

1

 ,                                             (19) 

где  
tt

ija - коэффициент материальных затрат, произведенных в і-й отрасли 

и потребленных  в j-й отрасли   в t-м году; 
t
iy - конечная продукция і-й отрасли, которая выходит со сферы 

производства в область конечного потребления, на личное и общественное 

потребление, а также на накопление основного капитала в t-му году. 

Как видим, в модели В. Леонтьева объединены в одно целое показатели 

материальных затрат, являющимися составной частью потребляющей функции, 

которые входят в себестоимость продукции, и конечной продукции, являющийся 

составной частью распределительной функции. Эти показатели являются 

несовместимыми, а поэтому не могут суммироваться. 

Динамическая балансовая модель автора статьи (13-18) разработана и 

апробирована на данных числовой схемы расширенного воспроизводства К.Маркса 

(табл.1). 

Апробацию модели по данным числовой схемы К.Маркса можно начать 

только со второго года воспроизводства. 

Второй год 

    ;726024206600 2
1600

400
600
400

6600
44002

1  ХХ  

    ;352017603200 2
11200

100
200
100

3200
16002

11  ХХ  

    ;1081341809800 2
111800

500
8200
500

9800
60002

111   ХХ  

Несоответствие на 33 единицы, или на 0,3%. 

Третий год 

    ;798624207260 3
1660

440
660
440

7260
48403

1  ХХ  
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    ;387219363520 3
11320

160
200
160

3200
17603

11  ХХ  

    .118587459810780 3
111980

600
980
600

10780
66003

111   ХХ  

Четвертый год 

    ;878429287986 4
1726

484
726
484

7986
53244

1  ХХ  

    .426021303872 4
11352

176
352
176

3872
19364

11  ХХ  

Несоответствие на 1 единицу, или на о,02% 

    .13044505811858 4
1111078

660
1078
660

11858
72604

111   ХХ  

Несоответствие на 1 единицу, или на 0,007%. 

Пятый год  

    .966032208784 5
111798

532
1798
532

8784
58565

111   ХХ  

Несоответствие на 2 единицы, или на 0,02%. 

    ;468623444259 5
1387

193
387
193

4259
21295

11  ХХ  

    .13044556413043 5
1111185

725
1185
725

13043
79855

111   ХХ  

Несоответствие на 1 единицу, или на 0,007%. 

Таким образом, проверочные расчеты по модели (13-18) дали отдельные 

незначительные отклонения. Так, в расчетах в 5 случаях из 12 получены результаты с 

отклонениями от данных Марксовой схемы в пределах 0,007-0,3%. Такая незначительная 

погрешность в расчетах позволяет сделать вывод о том, что модель может быть 

использована в народнохозяйственной практике для составления прогнозного баланса 

расширенного воспроизводства. 

Упрощенная балансовая модель, построенная на числовой схеме расширенного 

воспроизводства К. Маркса имеет вид: 

 





n

i

t

j

t

j

t
ji

t

j
mjв WXX

1

111
,...,2,1                                          (20) 

В модели (20) показатель в
t

ji
 рассчитывается по формуле (15), а показатели 

x
t

ji
  и x

t

j
  - соответственно по формулам (16) и (17). 

Проверочные расчёты по модели (20) показали, что в одном случае отклонение 

от факта составило 3,1%, а в пяти случаях из 11 получены результаты с отклонением от 

данных Марксовой схемы в пределах 0,01-0,22%. Это свидетельствует о том, что модель 

(20) гораздо проще в расчётах прогнозирования развития национальной экономики. 

Модель автора статьи апробирована на данных балансов типа «затраты-

випуск» Украины, Германии, Франции. Для апробирования брались балансы за 3 года, 

т.е. за t-1, t и t+1 годы. За t-1 и t годы брались все показатели балансов, а за t+1 год 

только данные ВВП. Расчеты проводились по модели (13-18) на основании 

программного обеспечения, разработанного в Институте. При этом таблицы балансов 

этих стран были транспонированы в таблицы балансов «поставки-выпуск». В 

результате апробации в Германии отклонения в показателях «выпуск продукции» и 
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«всего использовано» в 2007 г. составило всего 0,6%. Распределение этого отклонения 

за видами экономической деятельности лежит в границах от 0,26 к 5,59% (табл.4). 

Таблицу «поставки-выпуск» для упрощения расчета с 59 видов экономической 

деятельности было сгруппировано в восемь. Для Франции эти показатели становили в 

2006 г. – соответственно 2,26 і от 0,29 к 8,25%. В Украине с 2005 по 2009 годы 

отклонение соответствующих параметров становило соответственно от 0,5 к 5,39, а в 

2011 г. – всего 0,003%. Тестовые результаты свидетельствуют о высоком уровне 

надежности модели. 

Как видно из табл.4, показатели 
t
ijх и их итог по каждой строке 

материальных затрат, которые являются составной частью структуры себестоимости 

и стоимости продукции, и показатели 
t
jiх , а также их итог по столбцам 

промежуточного потребления, которые являются составной частью структуры 

распределения совокупного общественного продукта, значительно отличаются один 

от другого (см.табл.4). 

Использование показателя 
t
ijх приводит к большим погрешностям в 

расчетах по модели (13-18), а проще говоря, к невозможности решения задачи. 

Предложенная автором статьи инновационная  модель предоставляет 

возможность рассчитать объемы выпуска продукции, промежуточное потребление, 

конечное потребление и накопление основного капитала, межотраслевые поставки 

средств производства и их прирост в ценах потребителей. Высокая достоверность 

результатов прогнозов и динамичность ее показателей является очевидными  

преимуществами описанной в этой статье модели в сравнении с аналогичными 

моделями типа «затраты-выпуск». 

_____________ 

1
Маркс К. Капитал, т.2.- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.24, С.447. 

2
Там же. С.581-585. 

3
Там же. С.581,589. 

4
Немчинов В.С. Экономика и математические методы.- Избр. 

произведения.- М.- 1967.- С.220. 
5

 Немчинов В.С. Экономика и математические методы и модели.- М.- 1965.- 
478 с. 

6
Дадаян В.С. Экономические законы социализма и оптимальные решения / 

М.- Мысль.- 1970.- 325 с. 
7

Писляков Б.Г. Математическая модель воспроизводства К.Маркса и 
В.И.Ленина / Экономика и математические методы.- 1974.- т.Х.- вып.6.- С.1059-1068. 

8
Писляков Б.Г. Математическая модель воспроизводства многопродуктовой 

экономики / Экономика и математические методы.- 1980.- т.ХУІ.- вып.6.- С.1042-
1054. 

9
Исследование структуры американской экономики.- М.- Гостехиздат.- 

1958.- 640 с. 



19 
 
 
 

10
Башмаков И.А. Анализ динамики двух подразделений общественного 

производства с помощью схем расширенного воспроизводства / Экономика и 
математические методы.- 1980.- т.ХУІ.- вып.6.- С.1029-1041. 

11
Экономическая теория К.Маркса и математические методы / Экономика и 

математические методы.- 1983.- т.ХІХ.- вып.4.-С.570-582. 
12

Канторович Л.В.,  Горстко А.Б.  Оптимальные  решения в экономике.- М.- 
Наука.- 1972.- 232 с. 

13
Аганбегян А.Г., Гранберг А.Г. Экономико-математический анализ 

межотраслевого баланса СССР.- М.- Мысль.- 1968.- 357 с. 
14

Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при 
оптимальном планировании.- М.- Экономика.- 1967.- 376 с. 

15
Коссов В.В. Межотраслевой баланс.- Экономика.- 1966.- 223 с. 

16
 Немчинов В.С. Избранные произведения, т.3.- М.- Наука.- 1967.- С.277. 

17
Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М.- 1961.- С.559. 

18
Шаповал Н.С. Балансовые модели и нормативы в планировании.- К.- 

Наукова думка.- 1985.- 128 с. Шаповал Н. Методология формирования пропорций и 
экономических нормативов на тринадцатую пятилетку / Плановое хозяйство.- М. № 
1.- 1989.- С.27-36. Н.Шаповал. Новый балансовый метод как основа прогнозирования 
развития экономики / Вестник экономической науки Украины.- Д.- №2.- 2011.- 
С.100-106. 

 

В статті для прогнозування розвитку економіки пропонується інноваційний 

метод, який докорінно відрізняється від нині застосовуваних методів. Пропонується 

динамічна економіко-математична балансова модель, яка на основі заданого обсягу 

ВВП на t+1 дозволяє на макрорівні збалансувати поставки засобів виробництва, їх 

приріст в t+1 році, визначити випуск кінцевої продукції та матеріальні витрати на 

випуск продукції. 
 

Ключові слова: інноваційна балансова модель розширеного відтворення, 

ВВП, „поставки-випуск”, „витрати-випуск”, збалансованість макропоказників. 
 

Shapoval M.S. Innovative methods of forecasting the economic development and 

its fundamental difference from the "input-output" balance method.  

The article offers an innovative technique to predict economic development which 
is fundamentally different from currently used methods. It is proposed an economic-
mathematical balance dynamic model that allows on the basis of a given volume of GDP 
for the year t + 1 to balance at the macro level the supply of the means of production, their 
growth in year t + 1, and to define the output of the final product and its material expenses. 

Keywords: innovative balance model of expanded reproduction, GDP, "supply-
output", "input-output", balanced  
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
 

У статті досліджено теоретичні основи формування конкуренто-

спроможності вищих навчальних закладів, виділено основні фактори 

конкурентоспроможності. Автором проаналізовано сучасний стан вищої освіти 

України, визначено рейтинги вищих навчальних закладів за світовими стандартами. 

Запропоновано заходи щодо підвищення конкурентоспроможності вищих 

навчальних закладів на ринку освітніх послуг. 
 

Ключові слова: вищі навчальні заклади, освітні послуги, управління 

системою освіти, конкурентоспроможність вищого навчального закладу, фактори 

конкурентоспроможності вищих навчальних закладів. 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку нашої країни докорінно 

змінилися цілі та завдання управління системою освіти та професіоналізації людей, 

оскільки умови їх трудової діяльності потребують нових форм мислення та 

поведінки. Відбулася в цілому зміна ціннісних орієнтацій людей, їх відношення до 

освіти, праці, власності та багатства. 

Ситуація на ринку освітніх послуг в Україні з кожним роком стає все більш 

напруженою і жорсткішою. В умовах постійно зростаючого контингенту студентів, 

як у світі в цілому, так і в Україні, такі фактори, як якість освітніх послуг та вища 

освіта викликають підвищений інтерес суспільства. Саме за цих обставин кожна 

особа при виборі вищого навчального закладу особливу увагу звертає на 

матеріально-технічне забезпечення функціонування закладів освіти, цінову політику, 

практичну спрямованість отриманих знань, перспективу їхнього подальшого 

працевлаштування. Це призвело до появи конкуренції між ВНЗ, яка також 

детермінована загальними умовами функціонування ринкової системи та 

опосередкована економічними змінами, які впливають на функціонування ринку 

освітніх послуг.  

Підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, 

модернізація та реформування системи вищої освіти є важливими завданнями на 

шляху до інноваційного європейського розвитку українського суспільства в контексті 

формування освіченого молодого покоління, що визначає актуальність теми обраного 

дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем вищої 

освіти як фактора забезпечення економічного зростання країни займалися такі 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knukim.edu.ua%2F&ei=iI5TVKzPNIWsPba7gMAF&usg=AFQjCNFdDhxT1XqM64I6roy6XC7kLsArng&bvm=bv.78677474,d.ZWU
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knukim.edu.ua%2F&ei=iI5TVKzPNIWsPba7gMAF&usg=AFQjCNFdDhxT1XqM64I6roy6XC7kLsArng&bvm=bv.78677474,d.ZWU
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українські науковці та економісти, як: В. Андрущенко, Д. Бондаренко, І. Вакарчук, 

В. Геєць, Б. Данилишин, B. Кремень, В. Куценко, С. Ніколаєнко та інші. Оцінка 

якості та конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в Україні знайшла 

своє відображення у працях: Й. Бескида, Є. Бойка, О. Босака, А. Даниленка, П. Ко-

валя,  К. Кравченка,  Т. Ольшанцевої, C. Салиги,   Р. Фатхутдінова,   В. Федосова, 

Л. Яременка та інших. Необхідність подальших наукових досліджень у даному 

напрямі зумовлена потребою пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності 

вищих навчальних закладів як пріоритету у державній та регіональній політиці 

країни. 

Метою статті є комплексне дослідження теоретичних засад формування 

конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, розробка заходів щодо 

підвищення рейтингу вищих навчальних закладів, виявлення новітніх тенденцій 

розвитку освітніх послуг, що сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності в 

умовах євроінтеграційного розвитку країни. 

Виклад основного матеріалу. Сьогоднішній стан наукового дослідження 

управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу дозволив 

стверджувати, що дана проблематика є достатньо новим об’єктом дослідження 

управлінської науки як в Україні, так і за кордоном. Серед учених-економістів не 

існує одностайної позиції щодо трактування сутності «конкурентоспроможність 

вищого навчального закладу», не достатньо обґрунтовані напрями підвищення 

конкурентоспроможності в сучасних умовах розвитку освітніх послуг.  

Так, науковець К. Кравченко у праці «Управління конкурентоспроможністю 

вищого навчального закладу» зазначає, що це процес, який являє собою певний 

аспект освітнього менеджменту, спрямований на формування, розвиток та реалізацію 

конкурентних переваг, стимулювання щодо збагачення потенціалу (матеріально-

технічне забезпечення, інформатизація, зв'язок з громадськістю та інше) та 

забезпечення ВНЗ стійкого положення у конкурентному середовищі. Конкурентне 

середовище охоплює сукупність об’єктів та чинників ринку, які впливають на 

стосунки між навчальним закладом та замовниками [5]. 

Натомість, вчений-економіст Р. Фатхутдінов відмітив, що конкуренто-

спроможність вищого навчального закладу враховує такі складові: підготовка 

спеціалістів, які в змозі вести конкуренту боротьбу на внутрішньому та зовнішньому 

ринку праці; спроможність розробляти конкурентні інновації в області освіти; вміння 

вести ефективну політику в усіх сферах своєї діяльності    [9]. 

О. Босак при розгляді питань, пов’язаних із виокремленням факторів, які 

впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів зазначає, що ВНЗ 

повинні більше часу приділяти розкриттю творчого потенціалу особистості. При 

організації навчального процесу слід впроваджувати концепцію наскрізного 

практичного навчання, інтерактивні методи проведення занять, активно 

використовувати систему розв'язку реальних практичних ситуацій [3]. 

Вчений-економіст Т. Ольшанцева у науковій праці «Підвищення 

конкурентоспроможності ВНЗ та його розвиток з позицій маркетингу» наголошує на 

тому, що конкуренція вітчизняних ВНЗ багато в чому детермінована загальними 

умовами функціонування освітньої ринкової системи, рівнем її зрілості, ступенем та 

ефективністю державного регулювання. Зміна використовуваних в суспільстві 

бізнес-моделей впливає на функціонування ринку освітніх послуг та її моделі [6]. 

http://irbis.academy.sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%20%D0%99.%D0%9C.


22 
 
 
 

Узагальнюючи погляди вчених-економістів щодо розуміння сутності та 

особливостей формування конкурентних переваг ВНЗ нами зроблено висновок, що 

найбільш відповідний і правильний погляд на конкурентоспроможність ВНЗ 

визначає її як сукупність процесів взаємодії та загальної боротьби між існуючими та 

потенційними суб’єктами ринкових відносин на ринку освітніх послуг з метою 

отримання максимально вигідних позицій у відповідності до поставленої мети. 

Конкурентоспроможність ВНЗ визначає його стійке положення на ринку освітніх 

послуг і базується на матеріально-технічній, фінансово-економічній базі, кадровій, 

науковій складовій, враховує рівень інновацій, міжнародної взаємодії, 

конкурентоспроможність випускників минулих років та ситуацію на ринку праці, що 

склалася на даний час.  

Сучасна система освітніх послуг в Україні не забезпечує достатнього рівня 

конкурентоспроможності країни, незважаючи на її відносно високі кількісні 

характеристики. Так, за даними 2013 року, за більшістю із складових індексу 

глобальної конкурентоспроможності Україна займає останні позиції, позитивним є 

рейтинг нашої держави лише за показниками, які характеризують розвиток ринку 

освітніх послуг. Зокрема, спостерігаємо позитивну тенденцію за такими 

показниками: «Охоплення населення освітою» -  13 місце, «Якість освітніх послуг» -  

69 позиція, «Якість математичних, природничих наук» - 28 місце зі 148 

досліджуваних країн. Але, Україна значно поступається за рейтингом критерію 

«Здатність країни до втримання талантів» - 140 місце, це обумовлено недостатньою 

самореалізацією і відсутністю належних умов для гідного працевлаштування 

молодого покоління [11]. 

Ситуація у системі вищої освіти України характеризується такими 

проблемними факторами, як: 

 якість освіти не відповідає очікуванням роботодавців. Рівень випускників 

українських вищих навчальних закладів і очікуваний рівень кваліфікації молодих 

спеціалістів суттєво відрізняються. Згідно з результатами опитування керівників у 

2013 році, кожен п’ятий роботодавець вважає низький рівень кваліфікації робочої 

сили проблемним фактором для власного бізнесу    [10]. Це не означає, що система 

освіти не розвивається, але, по-перше, набутий досвід у сфері освіти не задовольняє 

зростаючих вимог бізнесу щодо знань випускників навчальних закладів. Отже, це 

породжує невідповідність попиту і пропозиції на ринку праці України; 

 система освіти не розвиває важливих для конкурентоспроможності 

навичок. В Україні низька якість викладання менеджменту, що є провідною 

складовою продуктивності компаній у сучасному світі. У країні майже не готують 

управлінців західного зразка, які з успіхом могли б подолати усі виклики ринкової 

економіки. На думку більшості керівників, рівень українських бізнес-шкіл не 

відповідає міжнародним стандартам. Їхня оцінка – 2,97 із 7 балів, тоді як у 

середньому у світі цей показник дорівнює 4,18 бала [4, с. 18]; 

 кошти, які виділяють на освіту, витрачаються неефективно. Останніми 

роками з державного та місцевих бюджетів на освіту виділялося  

 близько 7% ВВП України. У країнах Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) на освіту витрачають у середньому 4,6% ВВП, у 

країнах Європейського Союзу (ЄС-28) – 5,1% ВВП [10, с. 49]. В Україні переважна 

частина коштів, що виділяються з бюджету на освіту, витрачається на оплату праці й 



23 
 
 
 

комунальні платежі (за оцінками експертів, частка цих витрат становить понад 70%). 

Інвестування у поліпшення матеріально-технічної бази й інновації відбувається за 

остаточним принципом [10]. 

 в Україні слабка система керування й контролю якості освіти. Навчальні 

заклади отримують державне фінансування залежно від кількості контингенту  

студентів, а не від якості отриманих ними знань та навичок. Стимули для підвищення 

якості освіти у навчальних закладів майже відсутні. Україна не бере участі в 

міжнародних моніторингах та рейтингах, таких, як: PISA6, PIRLS7, IAEP8, і лише 

одного разу брала участь у TIMSS у 2007 році. Вищі навчальні заклади України не 

представлені у світових рейтингах кращих університетів. Лише у вересні 2011 р. два 

ВНЗ України – Київський політехнічний інститут і Донецький національний 

університет – увійшли до рейтингу топ-700 вузів у світі за версією QS World 

University Rankings [7]. 

Вважаємо за доцільне розглянути критерії та методологічні основи 

рейтингування ВНЗ найважливіших європейських та світових наукових агенцій. Перш за 

все, це кількість випускників-лауреатів та викладачів-лауреатів Нобелівської і/або 

Філдсівської премій; статей, що їх опубліковано випускниками чи викладачами у 

провідних світових наукових журналах; індексу цитувань у провідних журналах світу.  

Щодо методології складання інших рейтингів університетів, зокрема такого 

як QS, вони виділяють такі критерії, як: авторитетність у галузі наукових досліджень, 

співвідношення викладацького складу до числа студентів, репутація серед 

роботодавців, частка іноземних студентів та викладачів. Оцінка ВНЗ для світового 

рейтингу  World University Rankings додає ще кілька позицій: рівень інновацій (2,5% 

рейтингу ВНЗ), рівень викладання (30% рейтингу ВНЗ), рівень міжнародної взаємодії 

(7,5% рейтингу ВНЗ) [7]. 

Рейтинг Universitas-21 варіює Університети за такими складовими, як: 

«результативність», «зв’язки», «середовище», «ресурси», а потім виводить методом 

середньозважених величин загальний бал і виділяє місце ВНЗ за рейтингом. 

Так, у 2014 році ВНЗ України за рейтингом Universitas-21 отримали 

загальний бал 43,9:  за результативністю -  23,7 бали, за зв’язками – 31 бал, за 

середовищем – 75,2 бали, за ресурсами – 49,9 бали [11]. Якщо проаналізувати 

динаміку вищезгаданих показників, то ми спостерігаємо негативну тенденцію до 

зменшення на 5,1 бали у порівнянні з 2013 роком, що спричинило втрату 7 позицій 

України – з 35 місця на 42-ге місце.  

Все це потребує розробки науково-обгрунтованих практичних рекомендацій 

щодо підвищення конкурентоспроможності ВНЗ в Україні, що дало б змогу 

підвищити їх рейтинг на світовому ринку освітніх послуг. 

 Позитивним у цьому напрямі є прийняття Закону України «Про вищу 

освіту» [1] у новій редакції, відповідно до якого демократизується управління вищим 

навчальним закладом, розширюється їх автономія та фінансова самостійність, 

унормовуються питання стандартів вищої освіти, визначено основні засади 

практичної підготовки, посилено інноваційну складову діяльності ВНЗ та визначено 

організаційно-правові форми впровадження інновацій. 

Все це сприятиме реалізації в Україні єдиного освітнього простору, без якого 

не можливо ставити питання про визнання українських дипломів, продовження 

навчання студентів, аспірантів у зарубіжних університетах. 



24 
 
 
 

Крім того, основними напрямами підвищення конкуренто-спроможності 

вищих навчальних закладів мають бути: 

1. Удосконалення управління вищою освітою, а саме: розроблення методики 

і системи показників для оцінки діяльності вищих навчальних закладів, забезпечення 

моніторингу їх діяльності; вдосконалення державного замовлення на підготовку 

фахівців [8]. 

2. Нарощення потенціалу професорсько-викладацького складу та 

підвищення його соціального статусу. 

3. Оптимізація структури вищих навчальних закладів у контексті 

приведення у відповідність їх кількості до високорозвинених та високоосвічених 

європейських країн. 

4. Посилення міжнародного співробітництва ВНЗ України у контексті 

інтеграції програм навчання, технологій тренінгу і наукових досліджень [2]. 

5. Удосконалення якості навчального процесу шляхом впровадження 

сучасних методик навчання.  

6. Підвищення конкурентоспроможності випускників та розвиток системи їх 

працевлаштування, а саме посилити консультативні послуги викладачів, 

організовувати належним чином виробничу практику студентів, проводити «Дні 

фірм» в університеті, запрошувати представників рейкрутингових компаній. 

7. Поліпшити фінансово-економічний механізм функціонування вищих 

навчальних закладів, створити систему багатоканального фінансування вищої освіти.  

8. Створити умови щодо зацікавленості працевлаштування молоді в Україні, 

що сприятиме підвищенню позиції України у рейтингу «Здатність країни до 

втримання талантів».  

9. Створити умови щодо представлення вітчизняних вищих навчальних 

закладів у наявних міжнародних базах даних, посилити наукові розробки 

професорсько-викладацького складу та їх публікування у зарубіжних виданнях, що 

дасть можливість збільшити кількість ВНЗ України у міжнародних рейтингах. Крім 

того, необхідно враховувати критерії рейтингових оцінок  при розробці та 

затвердженні Концепції наукової, навчально-виховної та поза навчальної роботи 

університетів в Україні.  

Висновки. Завдання підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

вищих навчальних закладів має вирішуватися на всіх рівнях управління освітянської 

діяльності: як на рівні самого університету, так і має бути пріоритетним завданням на 

державному рівні. У найбільш оптимальному варіанті повинна бути створена 

спеціальна служба, яка буде планомірно визначати реальну позицію ВНЗ серед його 

конкурентів, аналізувати ситуацію й розробляти методи просування освітніх послуг, 

оцінювати ефективність усього освітнього процесу.  

Крім того, щоб забезпечити стійке підвищення позицій країни за Індексом 

глобальної конкурентоспроможності, необхідно усунути регіональні диспропорції і 

почати процес якісного реформування системи вищої освіти та професійної 

підготовки. 

В цілому, необхідно зазначити, що трансформація вищої освіти в Україні 

повинна бути націлена на її піднесення до рівня вищої освіти в розвинених країнах 

світу та інтеграцію у міжнародне науково-освітнє товариство [8]. Незважаючи на 

приєднання України до Болонського процесу, прийняття Закону України «Про вищу 

освіту» в новій редакції, ВНЗ України досі зберігають радянські традиції та риси.  
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ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ У ФОКУСІ 
ПРОБЛЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
 

У статті розглядаються деякі аспекти  організації освітнього процесу в 

Україні в контексті тенденцій світового розвитку освіти та причини, що призвели 

до накопичення проблем у цій сфері. У зв‘язку з  радикальними соціально-

культурними змінами, що відбуваються в  українському суспільстві пропонується 

визначити  стратегічні напрями трансформації освіти, зокрема, переглянути 

підходи до принципів її організації та фінансування, приділити увагу розвиткові мови 

та принципу гармонізації особистості як ціннісному ядру освітньої діяльності. 

Ключові слова: менеджмент освіти, освітня діяльність, мова,  гармонійний 

розвиток особистості, інститути організації освіти, науково-технічний прогрес, 

демократичні цінності.  
 

Постановка проблеми  її актуальність та стан розробки.  Початок 21 століття 

ознаменувався зростанням науково-технічного поступу у всіх сферах людської 

діяльності. У його русі підтверджується попередньо визначена тенденція: у країнах з 

орієнтацією на демократичні цінності зростає роль знань та інтелекту, а освіта – процес 

передачі культурної спадщини від покоління до покоління -  стає найважливішим 

чинником економічного та соціального піднесення. Україна є  частиною світових 

процесів і тому стратегічним національним  завданням є забезпечення ефективних 

шляхів рівноправного входження країни у світовий освітній простір. В умовах 

доленосних історичних зрушень, що можуть бути прологом докорінних змін в 

архітектурі не тільки європейської але й світової безпеки, Україна, волею історичної долі 

швидко, майже на очах перетворюється на центр принципового протистояння і боротьби 

ціннісних систем. Дана ситуації, а її потрібно розглядати як потенційно продуктивну для 

подальшого національного розвитку і, водночас, актуально небезпечну для існування 

самої держави Україна, вимагає прийняття кардинальних, але виважених і розрахованих 

на тривалу перспективу рішень. В процесі їхнього втілення у визначальних  напрямках 

суспільної діяльності, сфера освіти за критерієм розкриття національного творчого 

потенціалу, виконання безпосередніх соціальних функцій та забезпечення 

довгострокових перспективних цілей суспільного поступу постає чи не найважливішою. 

Тому визначення деяких проблемних аспектів розвитку і організації освітнього процесу в 

Україні вбачаються достатньо актуальними.  

Вочевидь, що у такій постановці тема передбачає окреслення і врахування 

досить широкого  кола питань, які включають  як загальне осмислення місця освіти у 

способі передачі культурних цінностей, так  і ефективність її організації на рівні  

найбільшого узагальнення та поступове звужування кола питань, що розглядаються 
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по мірі проходження основної теми до її більш конкретної і актуальної для України 

постановки. Оскільки обсяг даної статті, а також сутність означеної проблеми не 

дозволяють перетворити її на реферування неосяжної кількості матеріалу з кожного 

із означених  її структурних елементів, зазначимо тільки принципові напрямки і 

позиції,  що окреслюють широкий методологічний коридор означеної теми, що 

природно звужується у перехресті конкретно-історичного, соціокультурного та 

методико-технологічного аспектів організації  освітнього процесу в Україні .  

Коли у середині минулого століття на Заході було констатовано 

відставання функціонуючих систем освіти від вимог науково-технічної революції, то 

це сприяло усталенню розгляду освіти в контексті функціоналістського підходу, яким 

вона визначається як соціальний інститут суспільства, а його провідну функцію 

визначено як підтримання зв'язку між особою і суспільством заради цілісності 

останнього (1). Функціоналістський підхід сприяв формуванню і домінуванню 

поглядів, згідно з якими організація освітнього процесу, його менеджмент, як 

переважно управлінська та економічна категорія, дозволяє впоратись з тим колом 

завдань, які уявний «архітектор» суспільного розвитку обирає в якості 

інструментарію та методології дослідження, формування та керування процесами в 

освіті. Тобто це була модель, яка мала  значний нахил в бік раціональної, схематично 

формалізованої моделі управління освітніми процесами. Відпрацювання саме 

моментів централізації управління, узгодженої взаємодії і координації структурних 

елементів навчального процесу в межах наближеної до реалій, але в будь-якому разі 

штучної моделі освітньої системи, розглядалось як основна запорука досягнення 

успішних результатів управління цими процесами, а в більш широкому масштабі - як 

забезпечення виконання означених функцій освіти як суспільного інституту. 

Водночас, створення  царини вільного за своїм статусом і  диверсифікованого за 

структурой, традиціями, джерелами фінансування та рівнем підготовленості 

викладачів і учнів ( студентів) поля, в якому освіта виконувала б свою основну 

функцію - слугувати каналом збереження, передачі, відтворення та розвитку 

інформації ціннісного характеру ( власне самих цінностей) не була насправді 

проблемою для Заходу, оскільки всі названі чинники її вільного розвитку зберігались 

і відтворювались самою системою демократичних інститутів Заходу, а  також 

соціокультурних, поличних та економічних засад функціонування суспільства.  

Водночас, механічне запозичення цих «новітніх тенденцій» для України 

стало непосильним випробуванням. Освіта в умовах «дармового» отримання 

незалежності фактично стала заручницею двох негативних чинників: по-перше, вона 

продовжувала  «дрейфувати» в руслі напрацьованих та відтворюваних в освітній 

практиці організаційних та ідеологічних стереотипів навчальної підготовки в дусі 

радянських часів; по-друге, ставала перманентною жертвою низки недоведених до 

кінця та непродуманих насправді в своїх основних концептуальних та ціннісних 

засадах освітянських експериментах, які стали досить закономірною реакцією на 

цілеспрямовано культивовану за радянських часів централізацію управління та 

відірваність розвитку від світових тенденцій у галузі, несамостійність, а головне – 

суттєві вади самої соціалістичної системи виробництва матеріальних і духовних 

цінностей. 



28 
 
 
 

Така ситуація народила паразитичну практику створення багато чисельних 

структур та інституцій з організації та управління освітніми процесами, діяльність 

яких, здається, переважно підпорядкована одному прихованому мотиву: 

забезпечувати самозбереження цих систем шляхом посилення бюрократично-

управлінських функцій адміністративному апарату, що за законами самих 

управлінських систем має природну тенденцію до самодостатнього зростання.(2) 

Самозахисна функція цих структур реалізувалась також  ззовні - для підтримки 

міжнародного іміджу – в участі у низці проектів міжнародного співробітництва, які 

мали водночас мали очевидні ознаки «анти елітарності» : відсутність гласності в 

умовах організації, непрозорість проведення, закритість і  «не масовість» результатів, 

що влаштовувало, не зважаючи на незбіг мотивації проведення, врешті-решт всі 

сторони  даного процесу у прийнятних і відпрацьованих формах звітності.В 

результаты сама система освіти в  умовах девальвації моральної основи  її 

забезпечення стала розглядатись як позбавлений будь-якого  ціннісного підгрунття 

«бізнес-проект».(3).  

Головною суспільною проблемою в сфері організації освітнього процесу, яка  

випливає з принципу самозбереження бюрократичних структур, які   опиняються під 

тиском внутрішньої конкуренції інших управлінських структур , що утворюються на 

цьому полі, і примножують як самі себе так і свої функції є нераціональне, а фактично 

приховане привласнення їх на різних рівнях системи та у різних обсягах. (4). Система 

постійно множить кількісний показник схем управління нею, регламентації діяльності, та 

форм звітності, які є універсальною формою діяльності самих цих структур.  Фактично, 

тут ми маємо справу з рекурсивною властивістю системи, однак вивчення 

закономірностей поширення її у такий спосіб з точки зору особливостей втілення цієї 

фундаментальної онтологічної властивості в соціальних системах, зокрема у сфері освіти 

не стало предметом її само вивчення.  Про це свідчить той факт, що прийнята як 

стратегічний документ 7 квітня 2002 року, Доктрина розвитку освіти у якій зазначається , 

що «… можна констатувати, що створено фундаментальні основи розвитку освіти в 

Україні на першу чверть XXI століття, не була жодним чином реалізована чи перевірена 

на етапи свого виконання, а натомість  змінюється відпрацьованою освітньо-

бюрократичною технологією - прийняттям нового глобального документу, де про « 

попередників» згадується побіжно одним реченням .( 5) 

Фактично на сьогодні освіта ( начеб - то вона одиничний право захищений   і 

свідомий суб’єкт діяльності)  не знає на якій моделі потрібно зупинитись і чи взагалі 

визначення моделі можливе з одного боку  в умовах швидких науково-технічних та 

соціальних змін, а з іншого – в ситуації серйозної кризи правових, моральних та 

організаційних принципів саме в сфері управління системою. Тому можна вважати, 

що завдання менеджменту в освіті не організація, а розумна дезорганізація, яка має 

вивільнити ті справжні творчі і придушені до цього творчі сили суспільства і 

одиничних спільнот - в кожному окремому освітньому осередку, які були задавлені 

надмірною і мертвою централізацією, що виконувала дві функції – по-перше була 

засобом  фальшування і приховування відсутності змісту, справжнього суттєвого 

зв’язку з роботою педагога, по - друге слугувала способом розпорошування енергії та 

ідеологічно-бюрократичного контролю за діяльністю осередків  освіти. На 

підтвердження цієї думки можна навести тільки один приклад: під тиском 
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перетворень що їх викликала „революція гідності” було прийнято фактично новий 

закон про вищу освіту,  яким скасовано значну більшість тих штучних і давно вже 

мертвих утворень, які десятиліттями нашаровувались у всіх ланках освітнього 

системи в Україні і гальмували  її вільний розвиток та поступ. (6) Духом його є рух 

до максимального спрощення, продуктивної редукції всій системи освітянського 

менеджменту. Отже, питання відпрацювання Україною власних підходів з 

урахуванням умов сьогодення є не тільки актуальною соціально-практичною, але й 

теоретичною справою, яка тим більше є вдячною для освітянської сфери.   

Чи можна застосувати однакові положення і принципи розгляду некритично до 

будь-якої етнічної спільноти, держави , країни, що сьогодні утворюють строкату картину 

мультикультурного життя на планеті? Правомірним у такій постановці буде й інше 

питання контр теза - а чи можна ці спільноти відірвати від єдиного глобального зв’язку 

людських співтовариств у будь-якому вигляді і на будь-якому рівні. Яким же чином 

будувати стратегію галузі чи сфери діяльності в окремій країні?  

 Суспільство оновлюється завдяки гігантському поштовху, що його створює 

бурхливий розвиток науки і техніки, хоча сьогодні важко сказати до яких 

неочікуваних наслідків приведуть найближчим часом накопичення революційних  

змін, що торкаються самих основ біологічної структури та соціальної організації 

людини як виду. Сьогодні перед суспільствами, що відносяться до найбільш 

технологічно розвинутих у  «повний зріст» постає проблема деантропологізації 

людини як виду: тривожать і манять своїми можливостями досліди із зміни 

генетичного коду, комп’ютерного моделювання свідомості, кіборгізаціії. Частка 

людей з різних суспільств під дією незвіданих і не прогнозованих для людського 

наукового передбачення закономірностей стає „обраними” незалежно від країни, 

рівня попередньої освіти і єдиних чи різних, поганих чи гарних принципів виховання. 

Вони  перетворюється на авангард людства, який має сміливість і можливість стати 

поселенцями на інших планетах, розробниками пошукової програми „Гугл” чи 

принципу спілкування у соціальних мережах, пристроїв, що напряму з’єднують 

людину з комп’ютером і роблять її живою частиною глобальної мережі Інтернету, 

або незвіданою силою пристрасті і здібностей дозволяють вже на ранніх стадіях 

розвитку робити такі відкриття, які відкривають їм шлях в престижній університети 

Європи і США, або роблять молодими але  повноправними насельниками 

Силіконової Долини. Це обрана частина людства, що підкоряється у траєкторії свого 

життя закономірностям, недосяжним для розрахунку потужним інститутам з 

менеджменту освіти в Україні. 

Водночас для значних суспільних прошарків таких суспільств, так само як і 

для багатьох типів планетарних людських спільнот такі проблеми не постають 

актуальними в силу   значного технологічного, економічного і культурно – 

ментального відставання: це людські спільноти і суспільні групи, що начеб то 

законсервовані в іншому типі та на іншому рівні культури. 

Кожна країна і кожний регіон має свою індивідуальну історію і унікальні 

особливості шляху до створення суспільства соціальної справедливості та 

економічного процвітання. Новітня історія нашої держави пройшла під знаком 

політико-економічної та фактично етно - географічної, а фактично силової 

залежності від диктату однієї ідеології і однієї країни.  
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Протягом тривалого часу, як було зазначено, ми знаходились під впливом 

суттєво противної нам ідеології і, хоча „очажковий” спротив іншій культурно-

ідеологічній експансії ніколи не зникав і не затухав, загальна картина „радянськості” 

України відома багатьом не з чужих вуст, а з власного досвіду. Якщо умовно 

поділити ментальний психодуховний простір середньостатистичного ( тобто 

неіснуючого, але придатного для уявних операцій з ним) українця на суперечливі 

складові, то одна з них буде приймати і недалеку минувшину як стан , до якого не 

тільки призвичаїлась основна маса „людності” ( адже громадянами на той час 

українці наразі не стали), але й знайшла у ньому певні переваги і навіть приємність. 

Справа у тому, що коли кількість тих, хто призвичаївся і почав діяти без будь-якого 

озирання на принципи, норми, цінності і мораль, а тільки з огляду на свої власницькі 

інстинкти,  досягла граничної відмітки, межа була перетнута і революція гідності, 

хоча і поетапно, все ж таки відбулась. 

Наслідки цієї тривалої ментальної і психодуховної деформації не можуть 

бути подолані за короткий час і взагалі не можуть бути подолані без свідомого 

формулювання основних позицій, які розрізняють ментальні структури насправді 

різних, як ми нарешті остаточно усвідомили етносів, але, у той же час мають єдину 

основу не тільки у викривленій і насильницькі нав’язаній спільній історії, але й у 

певній компліментарності українського менталітету російському як за принципом 

„віктимності” першого (від якого йде активне вивільнення), так і за принципом 

комплексу меншовартості, однією з онтологічних та соціокультурних основ якого є , 

як це не може здаватись дивним на перший погляд, недостатня гносео-імперативна 

потужність української мови, а значить, недостатньо реалізована в національних 

культурних практиках здатність всотувати, асимілювати та використовувати на своє 

зростання потенціал інших мов та культурних практик, а також  забезпечення цієї 

функції в освітньому процесі. Власне,центральною тезою і положенням статті є те, 

що самостійної і самодостатньої, орієнтованої на справді усвідомлені і артикульовані 

національні цінності системи національної освіти  у нас в Україні ніколи не існувало. 

У зв’язку з цим виникає необхідність усвідомлення обов’язку здійснення подальшого 

послідовного суспільного поступу і прогресу  системи національної освіти і розвитку 

мови в ній.  

Та частина носіїв української ментальності, що погодилась на жевріння у 

затінку „старшого брата” була вихована і випестувана трьома чинниками: масованим 

ідеологічним тиском і впливом, який здійснювався шляхом активного і вмілого 

створення умов для панування російської мови. Як би там не було, слід зрозуміти: 

російська мова на відміну від української більш гнучка і потужна, вона надає 

можливості більш вільного і точного висловлення думки, вона володіє багатющим і 

розвинутим арсеналом  порівнянь, дрібних і влучних уточнень і деталізацій, які не 

тільки надають їй силу і красу, але й створюють оту гносеологічно-імперативну міць 

і спрямованість на привласнення об’єкту мови, які не були не тільки сильною 

стороною української мови, але й штучно чи природно не розвивались  протягом 

значного часу. І виною, якщо казати про формальні та суттєві причини такого стану у 

цьому положенні справ, є освіта. Ми можемо скільки завгодно говорити про 

пригноблення української культури за радянських часів, про політику русифікації та 

ідеологічний тиск , навіть про відсутність знань з менеджменту та організації освіти, 
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що базується на світовому досвіді і перевірених методиках, але фактом залишається 

те, що спілкування на рівні середніх та мікро груп, неформальних і формальних 

колективів та у побуті відбувається (за невеликим виключенням, до яких переважно 

входять професійна приналежність, необхідність „показових елементів” у 

спілкуванні для певних груп, та історична приналежність до традиційного  регіону чи 

родини з україномовною традицією спілкування)   російською мовою. Нажаль 

причина тут і у тому, що крім безпосередньої вади освіти,  як системи виховання і 

навчання, народ, або громада не розвиває і не використовує ( хай це буде названо 

результати історичних культурних практик)  саме потенціал мови. Його дійсно, 

важко використати у середовищі, яке не підтримує цю ініціативу як природну, з 

іншого боку є два принципові зауваження: природно українською не створено 

видатних ( як це не прикро звучить), рівня світового визнання, а не хворобливого 

патріотичного запалення, пам’яток літературно філософського характеру, а також , це 

друге, у існуючих перекладах філософської та духовної літератури основний 

словниковий запас є досить пласким і калькованим, а не таким, що вільно виростає із 

закону утворення  понятіно-категоріальних комбінацій і образних ансамблів, які в 

процесі вільного і природного використання самі рухають і розвивають мову. 

Причиною і наслідком, тобто суттєвою вадою і рисою є не розвинутість традиції 

рефлективного і само рефлективного мислення і опису психологічного боку 

душевної  та особистої діяльності, не має, таким чином природного матеріалу для 

навчання і розвитку такої навички іу прийдешніх поколінь українців. Чому це так, 

якщо не кидатись «з місця в кар'єр» в радикальне заперечення висловлених 

міркувань, має бути досліджено і зрозуміло (або «зрозумілим»: знову обмеженість і 

викривлення висловлювання)  в ході окремого дослідження.   

Отже це безпосереднє завдання освітньої системи сьогодення: зосередитись 

на  розробці та послідовному впровадженні нових гнучких мовних норм не тільки 

академічної зміни правил та норм мовотворення, а вивільнити у осередках освіти на 

всіх рівнях особистісну ініціативу всіх суб’єктів процесу щодо активізації та активної 

безпосередньої участі у процесах мовотворення і осмислення феноменів духовного 

розвитку і подолання саме в категоріях української мови.(7) Гайдеггера  

Нарешті останнє: тривалий період залежності від названої вище ідеології не має 

минути дарма. Протягом тривалого часу українська ментальність і духовність 

вишикувалась під ідеологеми і принципи вчення, яке було народжено європейською 

демократичною соціальною і політичною думкою і протягом тривалого часу, хай  

викривленому чи неповному вигляді, становило серцевину прагнень і зусиль мільйонів 

людей. Можна бути абсолютно впевненим, що раціональні зерна цього вчення недаремно 

пустили пагони на теренах , які охоплює і українську землю. Саме тому слід уважніше 

розглянути той доробок, від якого, як у свій час застерігав  В.Ленін запитуючи  „ від якої 

спадщини ми відмовляємось? Тобто, потрібно зрозуміти, яку частину ми, насправді, 

приймаємо.  

Не зважаючи на, наразі, незаздрісну долю марксизму як вчення про 

радикальну соціальну перебудову та його пророцтв щодо майбутнього і доволі 

швидкого краху  капіталістичної системи, окремі положення цієї теорії залишаються 

актуальними в умовах сьогодення. Серед них – теза, що наука виростає у 

безпосередню продуктивну силу суспільства, а освіта, яка являє собою наріжний 
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камінь науково-технічного прогресу, має закладати підвалини універсального 

розвитку особистості. Водночас науковий прогрес не є самоціллю, а освіта не є його 

допоміжним інструментом. Метою будь-якого типу суспільства і суспільного 

виробництва у ньому творці доктрини завжди розглядали виробництво людини, 

відтворення її світоглядно культурного ядра, яке складається з спільних (але не 

нівельованих) гуманістичних цінностей.   

Останнє твердження може бути одними сприйнято як аксіома, а для інших 

постати як теза, що потребує захисту. Тобто, це твердження, що одними приймається, а 

для інших може бути проблемним. В будь-якому разі проблема освіти як виховання, 

формування і створення механізму успадкування цінностей, а також їхньої реалізації як 

таких, що мають сутнісну, незмінну, ціннісно-нерозчинну природу постає як постійно 

актуальне суспільне завдання взагалі, мета  і конкретне завдання організації освітньої 

системи кожної країни зокрема.  У новому суспільстві, писав Маркс „...кожна 

працездатна  доросла людина має підкорятися загальному закону природи, а саме, вона 

повинна працювати, і працювати не тільки головою, але й руками...” (8). Така форма 

організації освіти розглядалась мислителями як  „...єдиний засіб для виробництва  

всебічно розвинених людей” (9). Дане положення становить принципову методологічну 

установку, в межах якої слід розглянути деякі аспекти розвитку освітніх процесів як 

взагалі, з точки зору здійснення освітньої функції як необхідної і невід‘ємної для 

підтримки  життєзабезпечення суспільства, так і з точки зору конкретного її втілення з 

урахуванням національних особливостей українського суспільства та тенденцій розвитку 

його освітньої системи.  

Щодо всебічності розвитку, то - то вона починається і закінчується не у 

зв’язку „тільки  з...”,  чи  „виключно з...” умов політехнічної освіти, яка дійсно сприяє 

всебічному розвиткові навичок особистості як природної, соціальної та духовної 

істоти, але насправді більш широко - з створення умов гармонійного розвитку. Якщо  

звернутись до етимології цього поняття, то  Гармонія - дочка Афродіти –богині краси  

і Ареса - бога війни. (10).Отже гармонія – це не стільки  всебічний розвиток, скільки 

здатність осягати і воля утримувати і збалансовувати протилежності. Тобто 

необхідно формувати особистість, здатну самостійно і творчо вирішувати нові і 

непередбачені ніякими освітніми системами і менеджментом завдання. В 

українському варіанті, як нам здається, це – пріоритет  щодо розвитку мови, який має 

спиратися на свідоме приділення уваги конструктам  понятійного мислення, 

збагачення словникового запасу на фундаменті рідної мови, використання потенціалу 

образного мислення як скриньки українського менталітету та вивільнення освітньої 

системи від чар і пут минулої залежності від власних комплексів і навіювань, від 

комплексу меншовартості також і в цій сфері. 
 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 
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далеко  неповний перелік інституцій та організацій, що опікуються організацією 

освіти входять:  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут проблем 
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виховання, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут вищої освіти, 

Лабораторії соціологічних досліджень освіти, Центр трансферу технологій і 

екологічного менеджменту, Українсько-Російська міжуніверситетська мережа 

трансферу технологій тощо. Тільки один Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти створено на базі Інституту навчальної літератури, Науково – методичного 

центру середньої освіти, Науково – методичного центру професійної освіти, Науково 

– методичного центру вищої освіти, Науково – методичного центру організації, 

розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України. 

(Електронний ресурс. Освіта України/www.mon.gov.ua/images/files/rephorma-

osv/2011/4.doc ). 
 

3. У відкритих джерелах станом на 10.10 2014 р.  зокрема зазначається, що ГПУ 

відкрито кримінальну справу у зв‘язку з фактом привласнення керівництвом 

Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" та 

Державного спеціалізованого видавництва "Освіта" бюджетних коштів у розмірі 

близько 2,76 млн. грн. у ході виготовлення підручників за державним замовленням. 

Діяльність попереднього Міністра освіти (та його підлеглих), що перебував на посаді 

з березня 2010 року до лютого 2014 року, та впроваджував українофобські ідеї в 

українську освіту, супроводжувалась низкою корупційних скандалів пов’язаних з 

організацією державного замовлення на видання підручників, відчуженням майна 

міністерства тощо. (Електронний ресурс Освіта. UA /NEWS /43101/ ). 
 

4. За обсягами фінансування вищої освіти у % ВВП Україна посідає одне з перших 

місць у Європі, на рівні скандинавських країн, які лідирують у витратах на освіту. В 

середньому країни ЄС витрачають 1,3% ВВП з державного бюджету на вищу освіту. 

В Україні у 2010 році цей показник становив 2,3% ВВП, в 2011 і 2012 – був на рівні 

2%. Випередила Україну лише Данія – 2,41% ВВП...Українська вища освіта 

фінансується добре: на її потреби витрачається в сукупності до 2,7 % ВВП державних 

і приватних коштів щороку. Проблема полягає в ефективності розподілу та 

використання цих засобів. Розподіл державних коштів відбувається в ручному 

режимі, на основі непрозорої схеми перемовин та індивідуальних домовленостей з 

університетами. Для ефективного витрачання цих коштів університетами існують 

значні обмеження у вигляді централізовано встановлених нормативів. Держава 

вважає, що їй краще знати, скільки і на що університетам потрібно витрачати грошей. 

(Проблеми моніторингу якості освіти. Електронний ресурс. 

http://www.timo.com.ua/node/7213) 
 

5. Електронний ресурс: 
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УКРАИНЫ № 344/2013. О Национальной стратегии развития образования в Украине 
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У статті розглядаються деякі аспекти  організації освітнього процесу в Україні в 

контексті тенденцій світового розвитку освіти та причини, що призвели до 

накопичення проблем у цій сфері. У зв‘язку з  радикальними соціально-культурними 

змінами, що відбуваються в  українському суспільстві пропонується визначити  

стратегічні напрями трансформації освіти, зокрема, переглянути підходи до 

принципів її організації та фінансування, приділити увагу розвиткові мови та 

принципу гармонізації особистості як ціннісному ядру освітньої діяльності. 

The article discusses some aspects of the organization of educational process in 

Ukraine in the context of global trends in the education development. Author analyses the 

causes that led to the accumulation of problems in this area. Due to radical social and 

cultural changes in the Ukrainian society, it is proposed to define the strategic directions of 

the transformation of education. In particular, some approaches to the principles of its 

organization and financing should be revised and attention should be paid to the 

development of language and the principle of harmonization of the person which is the core 

value of educational process. 

Keywords: management of education, educational activity, language, harmonious 
development of personality, institutes of organization of education, scientific and technical 
progress, democratic values. 
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ 

ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ 
 

В статті обгрунтовуються системний підхід до змісту військової освіти, 

принципи формування компетентнісної моделі військового фахівця, її функції і 

напрями реалізації. 

Ключові слова: зміст освіти, системний підхід, підготовка військових 

фахівців,компетенції, модель фахівця, інтеграція, принципи, технологізація  
 

В сучасних умовах перед освітою більшості країн світу постає ряд проблем, а 

саме: зростання саціальних потреб та вимог економіки у фахівцях із високим рівнем 

кваліфікації; інформатизація всіх сфер діяльності; прискореність і 

непередбачуваність економічного та техніко-технологічного розвитку, що потребує 

навчання фахівців протягом життя; необхідність реагування та врахування питань 

духовності, полікультурності, загальнолюдських цінностей; поширення тероризму, 

негативних ідей та інформації, що загрожують сталому розвитку суспільств; 

зростання мобільності щодо діяльності та пересування фахівців різного професійного 

та духовного спрямування. Розв'язанню зазначених проблем мають сприяти такі 

фактори: забезпечення високої якості підготовки фахівців; здобуття майбутніми 

фахівцями системних знань, компетентностей, що дозволить їм вільно орієнтуватися 

в інформаційному просторі, швидкоплинних змінах в суспільних процесах і різних 

галузях знань; розвиток навичок і здібностей навчатися протягом усього життя. Як 

слушно відзначає С.М. Ніколаєнко, – "Перед суспільством на сучасному етапі його 
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розвитку постають завдання формування у молодих українців нових якостей – 

прагнення до навчання упродовж усього життя, постійного пошуку найкращих 

шляхів розв’язання життєвих проблем; готовності своєю навчальною, а потім і 

фаховою працею закласти основи власного соціального успіху і зробити внесок у 

громадську, державну справу" [1, c. 10]. 

Постановка проблеми Проблема змісту освіти в ряду інших науково-

педагогічних і практичних проблем завжди стояла на першому місці. І це зрозуміло: 

людству на всіх етапах свого розвитку доводилося вирішувати, чому навчати 

підростаюче покоління. Провідне положення ця проблема зберігає і в умовах 

радикальних змін в політичній, соціально-економічній, науково-технічній, 

військовій, культурній і власне освітньо-педагогічній сферах. Вочевидь, що 

формування місту освіти потрібно розглядати як цілісну, комплексну проблему на 

основі теоретико-методологічних підходів, переосмислення зробленого, 

узагальнення попередніх наукових та експертних досліджень, вирішення ряду 

практичних питань і проблем. 

Аналіз публікацій. Тривалий час в освіті домінували в основному емпіричні 

підходи щодо формування її змісту [2–5]. Це призводило до наступного: нехтування 

науковими дослідженнями; невизначеності щодо оптимальної сбалансованості 

загальної структури змісту та його ієрархічних складових; невиправданого зростання 

об’єму навчального матеріалу; маніпулювання суб’єктивними міркуваннями щодо 

пріоритетності тих чи інших знань; негативного впливу на якість підготовки 

фахівців. Проблема дослідження та запровадження системного підходу до змісту 

освіти знайшла висвітлення в ряді наукових праць [6–11, 13]. Разом з тим, 

дслідження та висвітлення окремих загальнодидактичних тенденцій змісту освіти в 

педагогічній літературі не склали цілісної теорії і не стали обгрунтованою науковою 

основою для вирішення задач практичної педагогіки – навчання, виховання, розвитку 

та психологічної підготовки фахівців до майбутньої професійної діяльності. 

Метою статті є обгрунтування системного підходу до змісту підготовки 

військових фахівців, визначення принципів формування компетентнісної моделі 

спеціаліста з вищою військово-спеціальною освітою, і напрямів її реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз проблем сучасної вищої військової освіти 

дозволяє констатувати, що при розробленні освітніх стандартів, цілей змісту освіти, 

плануванні та організації процесу підготовки фахівців до професійної діяльності за 

призначенням, як раніше, так і на теперішній час, в основному застосовується 

(реалізується) “предметний підхід”, успадкований із загальноосвітньої школи. Але якщо 

в середній школі багатопредметність у певній мірі відображає розуміння її основної мети 

як процесу засвоєння тими, хто навчається, основ наук, то відносно вищої освіти, цілі 

якої пов’язані з формуванням спеціалізованих видів професійної діяльності, зазначений 

вище підхід не є адекватним, не сприяє формуванню компетенцій, інтегрованих знань, 

умінь, навичок як щодо розвитку особистості фахівця, так і його професійної 

компетентності. В умовах перманентної науково-технологічної революції життєвий цикл 

сучасних технологій стає меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця [12, с. 4]. 

За цих умов домінуючим в освіті стає формування здатності фахівця на основі 

відповідної фундаментальної, інтегрованої освіти перебудовувати систему власної 

професійної діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та нормативних 
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обмежень – тобто формування особистісних характеристик майбутнього фахівця. 

Засобом формування особистості при цьому стають інноваційні освітні технології, 

продуктом діяльності – особистість випускника вищого навчального закладу, який має 

бути компетентним в професійній галузі, мати активну життєву позицію, високий рівень 

громадянської свідомості, бути компетентним при вирішенні будь яких завдань (задач), 

які ставить перед ним життя та військова служба. 

Розуміння того, що предметна структура підготовки фахівців основне 

навантаження в інтеграції знань, в їх застосуванні перекладає на тих, хто навчається, 

спонукало до пошуку шляхів, що мають більш ефективно сприяти формуванню у 

майбутніх фахівців системних, інтегрованих знань. При плануванні (конструюванні) 

навчального процесу набули розповсюдження (застосування) такі напрями та заходи: 

– визначення вимог, яким мають відповідати випускники вищих військових 

навчальних закладів (ВВНЗ), військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів (ВНП ВНЗ); 

– розроблення структурно-логічних схем з вивчення як окремих навчальних 

дисциплін, так і в цілому підготовки фахівця, що передбачена відповідним 

навчальним планом;  

– виділення профільних дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців за 

спеціальністю, навколо яких групуються всі інші; при цьому на основну структуру 

освітньо-професійної програми (навчального плану) накладається структура 

комплексного вивчення відповідної сфери військово-професійної діяльності; 

– створення в межах навчального плану комплексних навчальних курсів, як 

правило, з військово-технічних, тактичних і тактико-спеціальних дисциплін.  

– проведення комплексних практичних занять, тактичних, тактико-

спеціальних, командно-штабних навчань;  

Останнім часом в системі вищої освіти здійснюється перехід до нового 

покоління галузевих стандартів вищої освіти, на основі компетентнісного підходу, що 

вважається необхідним етапом на шляху реформування системи освіти в Україні [12, 14, 

15]. Застосування компетентнісного підходу до створення галузевих стандартів вищої 

освіти, на думку розробників, не замінює традиційну для вітчизняної освіти систему 

“знання, уміння, навички“, а створює передумови для більшого та гнучкішого 

наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку 

освітніх технологій та системи освіти в цілому. Однак, запропонована при цьому система 

формування компетенцій на основі змістових модулів, що входять до навчальних 

дисциплін (практик), мало що змінює в предметній структурі підготовки фахівців з 

вищою освітою, оскільки освітньо-професійні програми побудовані на предметній основі 

[12, с. 59]. При цьому для загальної спрямованості державних галузевих стандартів вищої 

освіти, у тому числі і стандартів вищої військової освіти, продовжують залишатися 

характерними такі властивості: високий ступінь формалізації; абстрактність 

цілепокладання; переважання дисциплінарної структури навчання, надлишковість 

навчального матеріалу; спрямованість на одночасне вивчення відносно великої кількості 

зразків озброєння та військової техніки; послабленість блоку діяльнісно-компетентнісних 

результатів навчання; низький оціночно-діагностичний потенціал; відсутність дієвого 

моніторингу дотримання освітніх стандартів. 

Не викликає сумніву, що розроблення освітньо-кваіфікаційних 
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характеристик на компетентнісній основі, структурно-логічних схем, комплексних 

навчальних планів, запровадження модульного навчання в певній мірі сприяють 

забезпеченню інтеграції окремих складових навчальних планів у цілісну систему, 

розкриттю окремих системних міжпредметних взаємозв’язків навчальних дисциплін. 

Водночас, вочевидь, що проблема подібного “розпредмечування”, диференціації 

окремих навчальних дисциплін в інтересах підвищення професійної спрямованості 

підготовки фахівців не може бути вирішена без системного та позасистемного 

охоплення всього змісту освіти (його переважної більшості) за визначеною 

спеціальністю. Як цілком слушно відзначається в наукових публікаціях [1, 6, 8, 10, 

12, 13] – системний підхід до визначення змісту освіти – нагальна потреба 

удосконалення всієї системи освіти, важливий фактор підвищення якості військово-

професійної підготовки фахівців. У теорії управління системний підхід розглядається 

як набір правил чи принципів, якими керуються управлінці, як системний спосіб 

мислення, суть якого полягаю в пошуку простого у складному, декомпозиції 

проблеми на складові частини [16]. Водночас, системний підхід є методологічним 

поняттям, що підкреслює значення комплексності, широти охоплення та чіткої 

організації у дослідженні, плануванні, проектуванні та передбачає [17, c. 183]: 

пріоритетність кінцевої мети, інтегрований підхід до розгляду системи в цілому, 

динаміку її функціонування та розвитку, взаємозв'язок складових системи, 

застосування важелів управління, самоорганізації, зворотнього зв'язку. 

Системний підхід до змісту військової освіти, на нашу думку, потребує: 

– формування та розвитку у майбутніх фахівців професійної свідомості; 

– визначення системоутворюючих факторів, що дозволить розгорнути зміст 

освіти в його логічній, психолого-педагогічній системності та спадкоємності. Логічне 

упорядкування навчального матеріалу повинно підкорятися логіці здійснення 

навчальної діяльності, психолого-педагогічним закономірностям її розвитку в 

системі освітнього процесу ВВНЗ, ВНП ВНЗ; 

– розроблення принципів, що мають бути покладені в основу формування та 

реалізації змісту підготовки військових фахівців (компетентнісної моделі фахівця за 

спеціальністю); 

– пошуку та запровадження інноваційних педагогічних технологій щодо 

реалізації змісту підготовки військових фахівців. 

Розглянемо детальніше наведені підходи. 

Аналіз процесу підготовки військових фахівців у вищій військовій школі 

дозволяє дійти висновку, що основна задача професійного навчання полягає в тому, 

щоб створити умови (організаційні, психологічні, педагогічні, методичні, 

матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні тощо) та забезпечити можливості 

цілеспрямованого становлення професійної свідомості військового фахівця, 

інтегрувати при цьому різні види та типи його діяльності в єдине, цілісне 

психологічне поле діяльності (технологічні та особистісні фактори). Результативність 

цього процесу багато в чому визначається такими чинниками: 

– “психологічним потенціалом“ відповідного виду військово-професійної 

діяльності; 

– внеском, який вносить у свідомість майбутнього фахівця обрана ним 

військова спеціальність, сприйняття її цілей, задач, завдань; 
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– набуттям фахівцями компетенцій, оволодінням предметним змістом, 

засобами та способами військово-професійної діяльності; 

– сприйняттям і розумінням тими, хто навчається, динаміки розвитку 

воєнного мистецтва, озброєння та військової техніки. 

Розуміння та реалізація викладених чинників є важливими умовами 

психологічного становлення професійної свідомості як механізму розвитку 

діяльності майбутнього військового фахівця. 

У контексті викладеного для військової освіти набуває важливого значення 

формування нового покоління моделей підготовки військових фахівців усіх рівнів, 

ступенів вищої освіти і ланок управління. Набутий за роки незалежності досвід 

підготовки військових фахівців, а також аналіз їх службової діяльності у військах 

показав необхідність коригування моделей на засадах системного та 

компетентнісного підходу. Особливо актуальною ця проблема є для фахівців 

тактичного рівня. Як відзначається у Програмному документі ЮНЕСКО [18], “...в 

умовах глобалізації світової економіки мають зміщуватися акценти з принципу 

адаптивності на принцип компетентності...”. При цьому ЮНЕСКО введено навіть 

специфічний термін “освіта, заснована на компетентності”, під яким розуміється 

“освіта, що базується на описі, вивченні й демонструванні знань, навичок, поведінки 

і відносин, необхідних для будь-якої визначеної ролі, професії або кар’єри”. З 

наведеного чітко проглядається широке трактування компетентнісного підходу до 

різноманітних сфер діяльності людини, основу якого складає реальна готовність 

фахівця до виконання функціональних обов’язків за отриманою спеціальністю 

(спеціалізацією). Врахування викладеного дозволить сформувати модель фахівця і як 

ідеал, зразок діяльності майбутнього випускника ВВНЗ, ВНП ВНЗ, і як мету 

професійної підготовки, забезпечуючи цим підстави для розроблення нормативних 

загальнодержавних і відомчих вимог до військового фахівця, освітніх (освітньо-

професійних чи освітньо-наукових) програм), критеріїв оцінки досягнення 

визначеної мети (засобів діагностики якості освіти).  

З позиції системного підходу системоутворюючим фактором у побудові 

моделі фахівця повинен розглядатися результат навчання, тобто такий загальний, 

системний показник як якість освіти. Під якістю освіти тут розуміється 

підготовленість суб’єкта (сукупність ознак, властивостей, характеристик тощо) до 

виконання конкретних функцій. “Загальні вимоги до властивостей і якостей 

випускників вищого навчального закладу [12, c. 37 ] як соціальних особистостей 

подаються у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних проблем і задач 

соціальної діяльності, інструментальних, загально-наукових і професійних 

компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій“. Таким 

чином, модель фахівця – це опис того, до чого має бути придатним спеціаліст, до 

виконання яких функцій підготовлений, якими компетенціями володіє. З викладеного 

витікає, по-перше, – компетентність виступає системоутворюючим фактором моделі 

фахівця, по-друге, – модель фахівця є системоутворюючим фактором формування 

змісту освіти, форм і технологій його реалізації у підготовці військових фахівців.  

Модель фахівця в гіпотетичному вигляді представляється визначеними 

кваліфікаційними вимогами, в якій узагальнюється зміст вищої освіти, тобто 

відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце 
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фахівця в структурі держави і вимоги до його компетентності, інших особистісних і 

соціально важливих властивостей та якостей. В цілому кваліфікаційні вимоги  

визначають галузеві вимоги до діяльності випускників вищого навчального закладу з 

визнвчених спеціальностей та державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка 

здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування. 

В компетентнісній моделі фахівця цілі освіти пов’язуються як з об’єктами та 

предметами військової служби, з виконанням конкретних функцій, так і з 

міждисциплінарними інтегрованими вимогами до результату військово-педагогічного 

процесу. Мета військової освіти полягає не лише в тому, щоб озброїти майбутнього 

фахівця знаннями, вміннями, навичками, надати професійну кваліфікацію, а й в тому, щоб 

він набув інтегрованих компетенцій, потенційних можливостей діяти з високою 

ефективністю в будь-яких нестандартних, ризиконебезпечних умовах і ситуаціях. 

Водночас, компетентність не повинна протиставлятися професійній кваліфікації, як і 

ототожнюватися з нею. Оцінка якості військової освіти через компетентність означає, на 

нашу думку, наближення системи підготовки фахівців до реалій їх професійної діяльності 

за посадовим призначенням.  

Викладене показує, що системний характер моделі фахівця має базуватися на 

перевагах як кваліфікаційної, так і компетентнісної моделей, а її реалізація потребує 

представлення результатів підготовки фахівців у двох складових: кваліфікаційно-

професійному; міждисциплінарно-компетентнісному. Зауважимо, що це досить складна 

задача, яка не має простих рішень. Складність, у першу чергу, зумовлюється наявністю 

блоків компетенцій, їх множиною, комплексним характером формування в умовах в 

основному предметного навчання, відсутністю дієвих технологій системної реалізації 

змісту підготовки фахівців та відповідного діагностичного інструментарію. 

Запропонована для системи вищої освіти на сучасному етапі система компетенцій 

у складі таких груп: соціально-особистісні; загальнонаукові; іструментальні; професійні 

(загально-професійні, спеціалізовано-професійні) [12, с. 5-8], на наш погляд, не є 

оптимальною за відсутністю спрямованості випускників до діяльності за посадовим 

призначенням, слабкою концентрацією та певною невизначеністю. На наш погляд, можна 

було б обмежитись такими групами компетенцій (інструментальні компетенції містяться в 

кожній з груп): соціально-особистісними; загальнонауковими; загально-професійними; 

спеціаль-ними, що в цілому надає моделі фахівця більшої спрямованості на майбутню 

практичну діяльність. Соціально-особистісні, загальнонаукові, загально-професійні 

компетенції забезпечують фундаментальність підготовки військового фахівця, що дозволяє 

йому гнучко орієнтуватися в нестандартних умовах служби, бойових дій, здобутті нових 

знань протягом життя. Задачі об’єктної і предметної підготовки вирішуються блоком 

спеціальних компетенцій, професійно орієнтованих знань та умінь. 

З урахуванням викладеного, в основу розроблення та реалізації 

компетентнісної моделі військового фахівця різних рівнів, ступенів вищої освіти і 

ланок управління можуть бути покладені такі принципи: цілісності, системності; 

динамічності навчання; ієрархічності; технологізації; єдності змісту фундаментально-

теоретичної та практичної підготовки військового фахівця; діагностичності; 

відкритості для реальної реалізації і модернізації.  

Розроблена на зазначених принципах модель,на наш погляд, дозволяє 

відобразити всю сукупність військово-професійних характеристик (їх зміст, організацію 
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та технологію), необхідних для реалізації основних видів діяльності військового фахівця, 

а також виявляти типологію майбутніх фахівців, диференціювати та коригувати рівні їх 

професійного становлення на різних стадяіх навчання. З позиції системного підходу до 

моделі фахівця стійкими та суттєвими характеристиками професіоналізму фахівця, є, з 

одного боку, компетенції, з другого – міра (ступінь, динаміка) їх мінливості, зростання. 

Для реалізації вказаних функцій необхідно розглянуту вище модель фахівця, 

яка по суті є каркасом професійних характеристик (компетенцій), наповнити 

конкретним змістом навчання фахівця за спеціальністю залежно від цілей і завдань, 

для яких вона буде використана, адже в ній закладені можливості розширення, 

коригування змісту та адаптації його до умов мабутньої професійної діяльності 

військових фахівців з урахуванням їх психолого-фізіологічних можливостей. 

Реалізація моделі по суті є послідовно-паралельним, інтегрованим процесом 

формування та розвитку у майбутніх військових фахівців професійних якостей і 

характеристик, що відображають рівень їх професійного зростання, діяльнісних 

компонентів , що в загальному вигляді відображають характер та особливості 

військової служби, компетенцій, що характеризують підготовленість фахівців до 

служби за посадовим призначенням. При цьому важливо застосовувати такі підходи: 

зменшення кількості навчальних дисциплін, що одночасно вивчаються, їх 

оптимальна інтеграція; реальне, а не формальне розроблення структурно-логічних 

схем, формування змістових модулів, спрямованих на оволодіння відповідними 

компетенціями; динамічне нарощування комплексності підготовки військових 

фахівців переважно на 3-5 курсах навчання. 

Висновки. Зміст освіти, модель сучасного військового фахівця мають 

розроблятися на системних, компетентнісних засадах і враховувати: психологічні 

уявлення щодо характеру та структури військово-професійної діяльності; вимоги до 

військового фахівця, діяльність якого базується на здобутті компетенцій, 

продукуванні знань; структуру професійного росту та рівні професійної кваліфікації; 

технологічні, діагностичні, контрольно-моніторингові фактори. Подальші 

інноваційні дослідження змісту освіти за наведеними напрямами мають сприяти 

підвищенню якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ, ВНП ВНЗ для Збройних 

Сил України. 
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ПРОЕКЦІЯ ІТ-СТРАТЕГІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВНЗ  УКРАЇНИ 
 

На основі наукового аналізу цілей стратегічного планування діяльності 

інноваційно-орієнтованого вищого навчального закладу показати вплив ІТ-стратегії 

на його інноваційний потенціал і запропонувати використання інформаційних 

технологій, що підтримують реалізацію цих цілей за чотирма основними напрямами 

відповідно до збалансованої системи показників –“balanced scorecard” (BSC). 

Ключові слова: ІТ (інформаційно-технологічні)-стратегії, інноваційно-

орієнтований вищий навчальний заклад (внз), збалансована система показників 

(BSC). 

Інформаційні технології (далі − ІТ) як невід’ємна  частина сучасного життя 

проникають у всі його сфери. Завдяки розвитку ІТ відбувається динамічна 

глобалізація, пов’язана зі змінами в соціальній та економічній сферах. Інформаційні 

технології вже зараз активно впливають на всі інститути суспільства, зокрема й на 

освіту. Технології також стають інструментом впливу на величезні маси людей, 

сприяючи стиранню кордонів і створенню нового світового порядку. ІТ-індустрія 

виявляє тенденцію до експоненціального зростання, і його наслідки позначаються на 

всій соціальній системі. 
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У сучасних умовах економічне зростання тісно пов’язане з такими 

характеристиками, як конкурентоздатність, інноваційність, продуктивність. На жаль, 

Україна в Рейтингу глобальної конкурентоздатності країн в 2013 році втратила 11 

позицій порівняно з 2012 роком і посіла 84-місце з 148. Згідно з цим індексом, 

Україну можна віднести до другої групи країн (де економічне зростання залежить від 

зростання ефективності ринків та рівня освіти). Необхідно відзначити, що Росія 

випереджає Україну на 20 позицій, посідаючи 64 місце, і входить в четверту групу 

країн, яка характеризується трансформацією з другої категорії в третю (в ній 

знаходяться переважно розвинуті країни, в яких економічне зростання залежить від 

інновацій). Конкурентоспроможність національних економік тісно пов’язана з 

розвитком ІТ-сектора, що можна побачити на графіку залежності Індексу 

конкурентоздатності країн (по вертикалі) та індексу розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (далі − ІКТ) (мал.1) [11]. Чим більше розвинений сектор 

ІКТ, тим конкурентоздатною є країна: 
 

Країна Місце 
2012 р. 

Місце 
2010 р 

Росія 27 59 

Литва 29 28 

Угорщина 31 27 

Латвія 42 37 

Чехія 46 33 

Польща 47 45 

Словаччина 53 43 

Болгарія 60 44 

Білорусь 61 64 

Румунія 62 47 

Україна 68 54 

Молдова 69 80 

 

Орієнтація на інновації і розвиток сектору ІТ забезпечує економічне 

зростання усіх розвинених країн, наприклад Японії, і тих, що інтенсивно 

розвиваються (Китай, Ізраїль, Малайзія, Індія та ін.). Саме уряди цих держав були 

основними інвесторами в сфері високих технологій, а також здійснювали підтримку 



45 
 
 
 

цього сектора економіки у формі преференцій, створення “прозорих” умов для 

ведення бізнесу, всебічної підтримки малого і середнього бізнесу.  

В Україні ж усі спроби підвищення конкурентоздатності зводяться до 

застосування такого механізму, як “податкові пільги і преференції”. Для подолання 

розриву, що склався відносно країн, що досягли великих успіхів,  це необхідно, але 

недостатньо. Поряд з преференціями компанії також потребують “прозорих” правил 

гри, зниження адміністративного тиску і здешевлення фінансових ресурсів. 

 Основними споживачами ІТ-послуг у розвинених країнах і в тих, що 

розвиваються, є державні компанії, фінансові організації, телекомунікаційні 

телеоператорами. Наведемо паралелі з Україною. Наприклад, у світовому рейтингу 

розвитку Електронного уряду E-Government Survey 2012, що складається ООН,  ми 

посіли 68-е місце – це найнижча позиція порівняно з нашими сусідами: 

За іншими показниками, крім індексу Людського капіталу, 

Україна також має низькі позиції: 
 

Рейтинг E-Government Survey 2012 Місце 

Людський капітал 23 

Електронний уряд  68 

Інфраструктура ІКТ 79 

Розвиток онлайн-сервисів 100 

У світовому рейтингу Networked Readiness Index 2012, що характеризує 

рівень розвитку інформаційно-комуникаційних технологій у країнах і його вплив 

на державну конкурентоздатність, Україна зайняла 75-е місце. 

До позитиву України відносяться фактори людського капіталу (високий 

рівень грамотности дорослого населення і охоплення населення вищою освітою), 

відносно низька вартість мобільного зв’язку і інтернету [11]. Але в нашій країні 

не розвинутий внутрішній ринок, недостатнє фінансування ІКТ-сектора, неефективна 

юридична система і слабке залучення компаній і державних структур до  

інформаційних технологій, тобто усього того, що заважає державі вище піднятися у 

рейтингу.  

На жаль, ці недоліки в поширенні ІТ-технологій і розробці ІТ-стратегій 

характерні як в цілому країні, так і стосуються окремих її напрямів розвитку, зокрема  

й освіти. Традиційна вузівська система сьогодні переживає процес кардинальних 

перетворень, викликаних новими потребами суспільного розвитку, побудовою 

інформаційного суспільства, жорсткою конкуренцією на ринку освітніх послуг, що 

потребує реалізації нової ролі вищих навчальних закладів не тільки як центрів науки 

і освіти, але і як основних суб’єктів інноваційної діяльності. У зв’язку з цим 

актуальним завданням є дослідження факторів, що впливають на підвищення 

інноваційного потенціалу вишів.  

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/5854534aee4eee4102f0bd5ca294791f/UNDESA_e_government_survey_2012.pdf
http://www.weforum.org/
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Найважливіша характеристика сучасного вищого навчального закладу, його 

здатність до покращення роботи, до стійкого розвитку і досягнення нового якісного стану 

визначається рівнем і ступенем розвитку його інноваційного потенціалу. Узагальнюючи 

різні підходи до визначення поняття інноваційного потенціалу, під цим терміном 

розуміємо сукупність ресурсів, що достатні для здійснення ефективної інноваційної 

діяльності і  визначають гранично можливий рівень вкладу інноваційної діяльності в 

покращення фінансових показників [3].  

Інноваційний вищий навчальний заклад особливо гостро потребує 

стратегічного планування, оскільки воно дозволяє реально встановлювати високі 

результати інноваційної діяльності і визначати ресурси, які знадобляться для гарантії 

успіху, а також вживати необхідні заходи для досягнення поставлених цілей. Це, в 

свою чергу, дозволить підвищити конкурентоспроможність вишів  шляхом 

концентрації інноваційних ресурсів і забезпечить суттєве покращення результатів 

його діяльності, змінить потреби своїх цільових сегментів споживачів, забезпечить 

ефективне керівництво [6].  

Інструментом ефективного управління діяльністю іннова-ційного вищого 

навчального закладу (далі – внз) служить збалансована система показників  − 

“balanced scorecard”( далі − BSC), розроблена Р. Капланом і  Д. Нортоном [9]. BSC 

реалізує алгоритм стратегічного управління (починаючи з планування і закінчуючи 

моніторингом) і окрім традиційних фінансових показників використовує результати 

діяльності компанії, пов’язані з задоволенням споживачів, організацією внутрішніх 

процесів і здатністю компанії до інновацій. І хоча діяльність сучасного внз і бізнес-

організацій, для яких була розроблена збалансована система показників, істотно 

розрізняються, структура BSC повністю відповідає цілям і особливостям 

функціонування сучасних внз. Визначивши за головну мету підвищення 

інноваційного потенціалу внз, розглянемо чотири основних напрямки відповідно до 

BSC для опису стратегічних цілей: фінанси, взаємодію зі споживачами, внутрішні 

бізнес-процеси, навчання та зростання і з’ясуємо, яку роль у реалізації стратегії 

відіграють ІТ.  

Фінансова складова є головним показником ефективності діяльності внз, 

тому стратегія повинна описувати, яким чином доцільно забезпечити стійке 

зростання вартості. Основними напрямами підвищення фінансової стійкості внз 

можуть бути: забезпечення зростання прибутків за рахунок скорочення витрат, 

створення нових джерел прибутків, підвищення ефективності наукових досліджень 

викладачів і студентів, активізація на ринку додаткової професійної освіти 

(впровадження нових освітніх продуктів, залучення нових споживачів за рахунок 

ухвалення договорів на цільову підготовку спеціалістів).  

Варто відзначити, що жоден із зазначених напрямів у галузі ефективної 

фінансової діяльності не може бути реалізований без відповідної інформаційної 

підтримки. Так, зниження витрат найвищою мірою може бути досягнуто за рахунок 

впровадження системи дистанційного навчання. Використовуючи інформаційні 

системи фінансового планування, можна знайти раціональний розподіл фінансових 

засобів.  

Розширення спектру додаткових освітніх послуг передбачає моніторинг 

регіонального ринку праці, що можна здійснити лише за комп’ютерної підтримці, а 
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залучення нових учнів у системі додаткового професійного навчання не  можливе без 

спілкування в глобальній мережі і участі внз в електронних торгах за право 

отримання держзамовлення на підвищення кваліфікації або перепідготовку кадрів. 

Ефективність управління фінансовими коштами внз дозволяє підвищити 

інформаційні підсистеми академічного контролінгу і аутсорсингу.   

Основною умовою покращення фінансових показників внз є ефективна 

взаємодія з цільовими групами споживачів, до яких можна віднести органи влади, 

навчальні заклади, потенційних роботодавців тощо. Це повністю збігається з 

відомою концепцією так званого “гнучкого” університету  (responsive universiti), яка 

передбачає переорієнтацію його діяльності з процесу на результат, причому саме на 

той, якого потребує споживач.  Стосунки зі споживачами серед стратегічних цілей 

визначають цільові сегменти споживачів вищого навчального закладу і показники, за 

якими буде вимірюватися виконання внз поставлених цілей. Крім того, ця складова 

повинна включати конкретне визначення тієї споживацької цінності, яку виш 

пропонує для цільового сегмента ринку. Це можуть бути такі аспекти діяльності, як 

розробка портфеля нових навчальних продуктів і послуг; використання їх гнучкої 

оплати і конкурентної ціни; широка диференціація навчальних продуктів і послуг за 

кількома ключовими напрямами з метою їх доступності для важливих сегментів 

ринка з урахуванням доходів населення; пропозиція широкого асортименту програм 

підготовки і перепідготовки; відповідність форм, методів і засобів навчання вимогам 

Державного освітнього стандарту (ДОС), студентів, роботодавців; розвиток нових 

форм ефективних партнерських відносин.  

У реалізації стратегічних цілей відносин внз зі споживачами його продуктів 

та послуг значну роль відіграють ІТ. Інформаційні системи моніторингу (наприклад, 

інноваційного розвитку внз, прибутковості освітніх послуг і продуктів тощо) 

дозволять своєчасно отримувати і аналізувати інформацію про об’єкти і процеси, що 

вивчаються. Використання засобів інформатики і інформаційного моделювання усіх 

процесів, що змінюються, дозволить обґрунтовано зробити вибір оптимальних 

варіантів і шляхів діяльності на відміну від традиційних, що розвивалися не по 

заздалегідь обґрунтованому плану, а методом "спроб і помилок" без урахування 

негативних наслідків і аналізу альтернативних рішень. Розділ внутрішніх бізнес-

процесів часто не отримує належного відображення в стратегічних цілях, хоча саме 

він дозволяє їх збалансувати, визначає важливі для досягнення успіху внутрішні 

бізнес-процеси, в яких внз може досягти досконалості. Саме внутрішні бізнес-

процеси (освітня, виховна, науково-дослідна, закупівельна, консультаційна та інші 

види діяльності) дозволяють створити необхідну споживацьку цінність для клієнтів і 

досягти поставлених фінансових показників. Найважливішим із них для інноваційно-

орієнтованого внз є досягнення високої якості розробки та реалізації наукових і 

навчальних програм. 

В удосконаленні та підтримці бізнес-процесів внз велику роль відіграють 

інформаційні технології, які дозволяють автоматизувати управління навчальним 

процесом, забезпечити доступ до світових інформаційних ресурсів, ефективно 

управляти ризиками і портфелями проектів у різних сферах діяльності внз, 

аналізувати і управляти інноваційною діяльністю. Автоматизація процесів 

самодослідження, атестації, акредитації, ліцензування і комплексної оцінки 



48 
 
 
 

діяльності внз дозволить створити “прозору” систему, що дозволить виявити 

сукупність критичних бізнес-процесів, щоб обґрунтовано застосувати в них 

інноваційні методи поліпшення діяльності; зв’язати політику в галузі якості зі 

стратегією; визначити причинно-наслідкову сукупність цілей для процесів і 

показники виконання цих цілей; визначити заходи, ресурси, терміни і 

відповідальність, необхідні для реалізації поставлених цілей.  

Для досягнення трьох перших розділів своїх стратегічних цілей 

(фінансового, споживчого і розділу внутрішніх бізнес-процесів) внз необхідно 

запланувати конкретні зміни у навичках персоналу, системах і процедурах, здатних 

забезпечити заплановане зростання інноваційного потенціалу. Тому інноваційно-

орієнтований внз повинен приділяти значну увагу четвертій складовій стратегічного 

планування – безперервному навчанню і вдосконаленню, що описує, як люди, 

технології і організаційна культура сприяють реалізації стратегії. Інформаційні 

технології у даному випадку забезпечують ефективні комунікаційні процеси через 

корпоративний портал, системи дистанційного навчання і консультування, 

офіційного сайту внз.  

Проведений аналіз змісту основних розділів стратегічних цілей інноваційно-

орієнтованого вищого навчального закладу показав, що успішна реалізація 

стратегічного плану та його інноваційний потенціал прямо залежить від 

використання ІТ. Однак результативна системна робота з інформатизації для 

організації ефективного інтегрованого корпоративного процесу з розвитку, 

супроводженню і використанню ІТ у відповідності до основних цілей і напрямків 

розвитку внз можлива лише на основі довгострокового плану розвитку 

інформаційного забезпечення ІТ-стратегії від теперішнього стану до цільового. 

 Наприклад, сьогодні лише половина підприємств і закладів Росії мають 

власну ІТ-стратегію внаслідок високої вартості її розробки, а також через труднощі її 

створення власними силами внаслідок слабкої теоретичної бази і концептуальної 

зрілості принципів її формування. Аналогічні труднощі в застосуванні ІТ-стратегії 

виникають і в України.  

Крім того, аналіз функціонального моделювання розробки ІТ-стратегії [6]  

показав, що вона може бути створена на основі добре опрацьованої корпоративної 

стратегії, в якій детально описані усі бізнес-процеси, тенденції розвитку внз, 

конкурентні тенденції, а також вимоги до ІТ. При розробці ІТ-стратегії для 

виявлення можливостей оптимізації і інновацій необхідно забезпечити синхронізацію 

внз з ІТ-сервісами, що доцільно виконати за допомогою компонентної моделі ІТ [3]. 

Аналіз ІТ за допомогою компонентної моделі дозволяє з’ясувати необхідні, але поки 

що не реалізовані функції ІТ, а також уточнити відповідальність за функції, що 

реалізуються, і сформувати обґрунтовані вимоги до цільового рівня зрілості ІТ-

процесів, які забезпечать підвищення інноваційного потенціалу внз і ефективне 

управління інноваційними процесами. 

Отже, розробка ІТ-стратегії і  застосування ІТ-технологій у країнах СНГ і 

найближчих наших сусідів знаходиться в зародковому стані, але має потенціал 

системотворчої, інтегрованої і координованої ролі в діяльності інноваційно-

орієнтованого вищого навчального закладу, а також у значній мірі визначає його 

інноваційний потенціал. Сучасні інформаційні технології  дозволяють проводити 
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систематичний моніторинг діяльності внз, комплексно враховувати різноманітні 

внутрішні і зовнішні фактори, що впливають на якість управлінських рішень, і 

оперативно на них реагувати, що дозволить системно розвиватися вищому 

навчальному закладу. Також відзначимо, що системне, ефективне використання ІТ-

технології  може бути реалізоване лише на основі ІТ-стратегії вищого навчального 

закладу з використанням досвіду світових стратегічних шкіл. 
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ВЕЛИКИЙ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ – НОВИЙ 
НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

Висвітлено проблематику використання моделі розвитку промислового 

комплексу Києва як напряму інноваційної політики держави. Автор розкриває зміст 

поняття "технополіс" та наголошує, що технополіс може розглядатися як сучасна 

форма територіальної інтеграції науки і високорозвиненого виробництва (як різновид 

вільної економічної зони), що забезпечує безперервність інноваційного циклу. 

Наводяться результати експерименту, що стосувався перспектив формування 

київського технополісу. 

Ключові слова: інновації, технополіс, муніципальний розвиток, інноваційна 

активність 

Економічні перетворення мають ґрунтуватися на реальних можливостях і на 

явному потенціалі прогресивних сил суспільства з урахуванням національних 

особливостей України.  

Інноваційна (введення новинок, нововведення) діяльність - діяльність, 

спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 

розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг  

У монографії “Формування інноваційної політики підприємства в перехідний 

період”, враховуючи певною мірою результати раніше проведених досліджень 

висвітлено проблеми формування новітньої інноваційної політики підприємств у 

перехідний період та проведено аналіз цього переходу з наукових позицій. Зокрема 

багато уваги приділено досвіду моделі розвитку промислового комплексу Києва як 

напрямку інноваційної політики держави.  

В Україні практика регулювання інноваційної діяльності базується на двох 

основних постулатах:  

 інноваційна активність, обумовлена непередбаченими проривами в сфері 

наукових знань; 

 зміна економічної кон’юнктури викликає відповідні зміни інноваційної 

активності.  

В Києві інноваційний розвиток під гаслами науково-технічного прогресу 
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розпочався на основі науково-технічної програми розвитку промислового 

виробництва. Програма розвитку НТП Києва дала позитивні практичні результати. 

Але ці результати були недосконалими внаслідок ігнорування економічними 

методами управління.  
 

Київ - столиця України 
Історично сталося так, що концентрація чиновників інноваційного 

середовища серед промислових центрів України є найбільшою в Києві. За часи 

економічних реформ кияни мали змогу неодноразово переконатися в ефективності 

новацій і впровадженні наукових розробок і технологій на підприємствах столиці. 

Інноваційний шлях розвитку промисловості Києва, як система прискорення науково-

технічного прогресу, є єдиним правильним вибором у світі сучасних реалій.  

Необхідно зауважити, що найбільш поширеним у розвинутих країнах 

економічним інструментом прискорення науково-технічного прогресу є технополісна 

концентрація розвитку.  
 

Технополіс - найважливіший елемент сучасної  ринкової системи 

Ця організаційна форма розроблена для поєднання підприємств, 

інноваційних компаній, вищих навчальних закладів, консультаційних і інших 

підприємств для реалізації інноваційної стратегії державних і місцевих органів 

управління.  

Технополіс може розглядатись нами як сучасна форма територіальної 

інтеграції науки і високорозвиненого виробництва (різновид вільної економічної 

зони), що забезпечує безупинний інноваційний цикл на грунті наукових досліджень і 

їх впровадженні, або як форма адміністратвного розвитку, що полягає в створенні 

спеціалізованих структур, спрямованих на організацію й забезпечення взаємодії 

бізнесу, виробництва, науки і місцевої влади.  

У технополісі формується правове і економічне середовище для діяльності 

венчурних (ризикових) підприємств, що дозволяє відібрати конкурентні проекти для 

створення нової техніки і технологій, підготувати досвідчені кадри, проводити 

прикладні дослідження і роботи з промислового освоєння новацій, створити 

підприємницькі структури з необхідними напрямками науково-технічного прогресу. 

Втім, рівень використання новацій в окремих країнах світу й регіонах нерівномірний 

і залежить від здатності соціальноекономічного середовища до споживання новацій. 

Японія є типовим прикладом інноваційного шляху розвитку. Інноваційний потенціал 

в Японії використовується в межах 85%, у США - 60%, у Росії - більше 5%, а в 

Україні - менше 3% .  

Зважаючи на вищевказане можемо зробити висновок, що інноваційний шлях 

розвитку промисловості Києва доцільно формувати в межах стратегії технополісної 

концепції розвитку столиці України. Формування Київського технополіса повинно 

здійснюватись на економічній основі в умовах рівноправного партнерства усіх вхідних 

ланок. Доцільність негайного проведення заходів державного регулювання щодо ство-

рення системи ресурсів, інституту управління й ринку власності полягає в критичній 

ситуації, що загрожує національній безпеці України. Критичність ситуації сьогодні 

визначається вірогідністю втрати межі економічного потенціалу інтелектуальних 

ресурсів, що міститься у виконаних фундаментальних дослідженнях та прикладних 

розробках наукової еліти України за роки існування УРСР і в останні десятиріччя. 
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Киянам слід подолати протиріччя між обсягами завдань, які кожному 

великому місту необхідно вирішувати на шляху до екостійкого розвитку, та 

можливостями їх своєчасного вирішення за рахунок активізації інноваційного 

фактору та інвестиційної політики, що може це забезпечити.  

З одного боку міський розвиток потребує досить великої кількості інновацій, 

перш за все для технологічної модернізації промисловості, транспорту, міського 

господарства, житлово-комунального комплексу, захисту міського та природнього 

середовища тощо. З другого-впродовж останнього десятиріччя науково-технічний 

потенціал України і, зокрема, Києва руйнується і втрачає свої функціональні якості. 

Причина - недостатнє фінансування та дефіцит державних, регіональних та міських 

замовлень на НДДКР, результати яких могли б технологічно й організаційно забезпечити 

перехід до інноваційної моделі розвитку за принципами екостійкості. На цьому тлі 

інноваційний бізнес розвивається вельми повільно, оскільки не має належної підтримки з 

боку держави і міста у вигляді відчутних стимулів , пільг, тощо.  

Розвиток міста за суттю є процесом новоутворень (організаційних, 

технологічних, матеріально-технічних, соціальних). Заміна у виробництві та побуті 

старого новим підвищує ефективність міських підсистем, покращує якість міського 

життя для все більшого числа городян. Розвиток міста може бути повільним або 

швидким, спонтанним або впорядкованим, розбалансованим або збалансованим у 

залежності від того як формується потік та характер інновацій, що засвоюються та 

експлуатуються міськими підсистемами. Суттєво важливо у якій послідовності 

створюються і впроваджуються інновації, а також чи є то окремі акти, або комплекси 

взаємо-узгоджених нововведень, модернізуючих кілька взаємопов’язаних технологій. 

Все це дає підстави у окремий вид творчої діяльності та напрямок міської політики 

виділити інноватику-теорію і практику створення, розповсюдження, засвоєння та 

використання інновацій з метою вирішення нагальних проблем життє-діяльності су-

часного міста.  

Активна інноваційа політика означає, що інноватикою мають бути охоплені 

всі системи життєзабезпечення міста та його зовнішні функції -промисловість, наука, 

освіта, транспорт, зв’язок, інформаційна діяльність, управління, природоохоронна 

діяльність тощо. Для кожного з них має готуватись своя підпрограма розробки та 

засвоєння інновацій, через які підвищується ефективність основних, допоміжних та 

сервісних технологічних процесів. Головним інструментом активної інноваційної 

політики є своєчасні замовлення з боку міської влади на наукові та технологічні 

розробки, потрібні для вдосконалення технологій у міському господарстві, закладах 

соціальної інфра-структури, управлінні містом. Для обгрунтування соціального та 

технічного змісту таких замовлень необхідні перманентні аналітичні та прогнозні 

дослідження міського функціонування та розвитку, нових можливостей, виплива-

ючих з новітніх НДДКР, інформаційно-комп’ютерних технологій.  

За час впровадження київського експерименту були створені методики, 

структури, фінансовий механізм використання досягнень науки для розвитку 

виробництва, в тому числі і для покращення наукових і фінансових показників 

наукової діяльності. Наукове опрацювання результатів великомасштабного 

експерименту дало можливість відкрити незвичайні факти, дати їм пояснення, 

встановити закономірності інноваційної діяльності, зробити її високоефективною. 

Закономірності, відкриті кандидатом хімічних наук Гордієнком М.О., дістали такі 

назви:  
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Київський фінансовий парадокс. 
В деяких випадках в умовах необмеженого фінансування виявили, що 

збільшення об’ємів фінансування призводить до зменшення показників економічної 

ефективності інновацій. Причиною цього економічного парадоксу вважаєю 

відсутність гармонізації розвитку освіти, культури, інновацій.  

Закон критичної наукоємності виробництва.  

Виробництву потрібен тільки певний об’єм узгоджених між собою наукових 

інновацій, інакше вони зруйнують старе виробництво. Без освіти фахівців інновації 

неефективні.  

Закон гармонізації структур.  

В деяких випадках спостерігали розпад структур на функціональну і 

організаційну. Неузгодженість цих структур дає негативні наслідки. 

 Закон вібрації структур.  

Зміни, що ведуть до руйнування, часто починаються з вібрації структур, з 

порушення соціальних ритмів.  

Закон критичної маси інтелектуальної власності, встановлений 

німецькими економістами.  

Згідно із законом, якщо об’єм інтелектуальної власності в основних фондах 

виробництва менший 12%, то підприємство приречене на банкрутство в ринкових 

умовах  

Досвід київського експерименту показав, що нехтування цими законами веде 

до негативних наслідків інноваційної діяльності.   
 

Висновки 
Аналіз інноваційної діяльності в господарських структурах Києва, на мою 

думку, підкреслює, що завдяки високому інноваційному потенціалу підприємство 

може оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, вести інноваційний 

пошук і набагато якісніше виконувати свої функції..  

Низький потенціал не забезпечує такої можливості, а коли новації вводяться 

регулярно, то підприємство перестає відчувати труднощі зі збутом своєї продукції.  

Розроблення інноваційних рішень в такому випадку є ефективними.  

Інноваційна політика підприємства, його менеджмент мають бути 

результатом глибокого дослідження ринку, постійного моніторингу дій конкурентів, 

повинна спиратись на сучасні науково-технічні досягнення у відповідній галузі та 

ефективне використання інтелектуального і творчого потенціалу працівників. Це 

даватиме змогу вищому менеджменту розробляти оптимальні інноваційні стратегії, 

які формуватимуть стратегічні переваги підприємства у довгостроковій перспективі.  
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The article presents some aspects of using the model of development of the Kyiv 
industrial complex as a direction of the state's innovation policy. The author states the 
meaning of "technopolis" term and emphasizes that technopolis can be seen as a modern 
form of the territorial integration of science and a highly developed production (as a kind of 
free economic zone), that ensures the continuity of the innovation cycle. The results of the 
experiment that is related to the perspectives of Kyiv technopolis formation are presented. 
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АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ 

ГРОШЕЙ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
 

Анотація: Ввисвітлено та обгрунтовано використання поняття електронних 

грошей у інвестиційній діяльності України та вплив на даний засіб розрахунків з 

боку державних органів, а також розглянуті основні пропозиції удосконалення 

законодавства України відповідно до норм ЄС.  

Ключові слова: електронні гроші, правове регулювання, інвестиційна 

діяльність, державне управління, нормативно-правова база, Європейський Союз. 

 

Розвиток технологій дав великий поштовх багатьом країнам щодо у 

вдосконаленняі їх інформаційних систем для кращого зберігання даних і швидкості 

проведених операцій. В Україні система електронних грошей  має місце у 

повсякденному житті кожного громадянина, але можливості використання даного 

способу у відносинах з держаними органами є, безперечно, недосконалими. 

Особливо це стосуються забезпечення ефективної інвестиційної діяльності, де 

важливе місце посідають «електронні гроші», що потребує зміни національного 

законодавства згідно європейських норм,  що в свою чергу, створить умови для 

здійснення платежів і операцій в інвестиційній діяльності  з більшою легкістю і 

надійністю. 
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Дослідженню електронних грошей, як основного способу розрахунків,  

приділялася увага таких науковців як: С. Єсімов., В. Міщенко, А.Мороз, Т. 

Смовженко, В. Кравець та інших. Питання електронних грошей висвітлюється у 

роботі зарубіжних науковців М. Вудфорда, Г. Селджіна, Б. Шміта, Б. Фрідмена.  

Визначення електронних грошей впроваджено в Європі у 1993 році. 

Розвиток нових технологічних схем привів банки ЄС до однозначної думки: якщо 

дані продукти набудуть відповідного використання у національній системі держав-

членів, то належним буде проводити регулярні перевірки даних систем, а також 

обмінюватися інформацією та приймати рішення органами державної влади з 

конкретною метою впровадження цих платіжних систем у повсякденний обіг. Є дві 

існуючі думки щодо виникнення електронних грошей, а саме, що їх розвиток 

зумовлено еволюцією інформаційних і криптографічних технологій, які дозволили 

зберігати грошову вартість, а також потребою систем електронної торгівлі, що є 

необхідний інструмент для здійснення беззбиткових платежів.  

Засновником електронних грошей вважають Девіда Чаума, голландського 

математика, професора Каліфорнійського університету (США), який започаткував 

випуск електронної готівки. Не дивно, що у світі запровадження електронних грошей 

впливає на звуження сфери використання готівки не тільки ву окремих суб’єктів 

господарювання, а й в повсякденному житті кожного громадянина будь-якої 

конкретної держави. Якщо говорити про Європу, то феномен електронних грошей 

офіційно відбувся в 1994 році. Так як у той момент з’явилася найбільша низка 

документів міжнародних банківських установ, які здійснювали моніторинг.  

Електронні гроші – це збережена в дематеріалізованому вигляді одиниця 

купівельної споможності, емітована на передоплатній основі, яка сприймається 

особами, відмінними від емітента, і розрахунки, за допомогою яких, не вимагають 

виняткового і обов’язкового використання банківських платіжних інструментів [9, 

с.24]. Причиною зростатання популярності електронних грошей є прагнення 

спростити грошові відносини, забезпечити гарантії використання та ліквідності, 

зниження витрат, пов’язаних з обміном грошових потоків. Розвиток науково-

технічного прогресу і вдосконалення економічних відносин у суспільстві вплинули 

на зміну товарно-грошових відносин. 

Зокрема, Єсімов С.С. акцентує увагу на перевагах впровадження системи 

еклетронних платежів, а саме скороченні матеріальних і часових затрат, які несуть 

банки, торгові підприємства і населення. Але відповідно є і недоліки – правові 

ризики економічних агентів (емітенти, споживачі та наглядові органи, фінансові 

ризики емісії і обігу електронних грошей, а також відповідний контроль з боку 

органів державної влади [9, с.23]. Емісію та обіг електронних грошей організовують 

за допомогою спеціальної системи електронних платежів. Дані фінансово-економічні 

відносини мають безпосередню причетність до діяльності уряду, державних органів і 

громадськості. У майбутньому державні банки втратять монопольне становище на 

ринку у сфері грошово-кредитної емісії та організації грошового обігу внаслідок 

динамічного розвитку інформаційних технологій.  

Як вдало зазначає Барабан Л.М., що система електронних грошей являє 

собою модель із набором підсистем, що дозволяють електронній вартості 

переміщуватися під контролем системного адміністратора, який контролює безпеку 
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створення, обігу та знищення в рамках системи. Дана модель скаладається з окремих 

операційних сфер: взаєморозрахунків, емісійно-еквайрингова сфера і галузь 

використання (роздрібна сфера) [7, с.12]. 

Розробка рекомендацій щодо формування дієвої системи електронних 

грошей може бути здійснена за допомогою регуляторних норм ЄС, які вже мають 

вдалу практику застосування у цій сфері. Адаптація законодавства України до норм 

ЄС дає змогу сформувати нову систему розрахунків,  що сприяєдає змогу 

вдосконаленнюити фінансовогоий сектору економіки. Україна впроваджує систему 

законодавства ЄС у свою національну правову систему, тобто наближення між 

сторонами завдяки Угоди про асоціацію передбачає вдосконалення фінансових, 

телекомунікаційних, поштових і кур’єрських послуг [1]. 

Відповідно до Директиви про електронні гроші (ДЕГ): «Електронні гроші 

(ЕГ) – грошова вартість, що представлена у формі вимоги до емітента, яка 

зберігається на електронному пристрої, в тому числі магнітному, та випускається 

після отримання коштів з метою здійснення платіжних операцій та приймається 

фізичною або юридичною особою, відмінною від установи-емітента електронних 

грошей.» [2, ст.2]. Стосовно держав, що можуть емітувати електронні гроші, то 

виділяються і держави члени ЄС, в особі органів регіональної та місцевої владии.  

Покращення системи використання електронних грошей сприяє необхідно 

здійснювати у певних сферах, а саме конкурентоздатності, розвитку інфраструктуриі 

та і завпровадження надійності проведення операцій. Державою-емітентом можуть 

здійснюватися такі платіжні операції: операції необхідні для функціонування 

певноготакого рахунку, виконання відповідних транзакцій - прямий переказ коштів 

або через платіжну карту, кредитні перекази, випуск або придбання платіжних 

інструментів. 

Слід акцентувати увагу на тому, що неоднаразово інститути ЄС 

наголошували на встановлені чітких норм і умов, за допомогою яких можна бути 

здійснювати регламентовану емісію електронних грошей, як державою, так і іншими 

суб’єктами, якіщо будуть здійснювати інвестиційну діяльність як на території різних 

країн, так і в  на території Україні, що значно полегшить взаємозв`язок розвиток зв 

різнимих країнамих світу. Якщо визначати основні положення щодо гармонізації 

вдосконалення національного законодавства згідно норм ЄС, то можна звернути 

увагу на певні переспективні варіанти правового регулювання системи електронних 

грошей. Стосовно кваліфікаційних вимог, то для отримання дозволу на випуск 

електронних грошей, оператори ЕГ повинні відповідати вимогам щодо мінімального 

розміру статутного капіталу, власних коштів та ділової репутації, але ці вимоги 

повинні бути спрощені для більш кращого застосування і зрозумілості використання 

у майбутньому.  

Рішучим є крок щодо розширення переліку платіжнихм послуг, що 

надаються емітентами. Певним рішучим кроком є дозвіл на використання 

електронних грошей для всіх видів розрахунків, що включає як юридичних осіб, так і 

державні органи. Це, на наш погляд, є оптимальним наближенням вдосконалення 

системи платежів, що дасть змогу використовувати електронні гроші для 

врегулювання відносин з державними органами стосовно певних обов’язкових 

платежів, а також значно полегшить систему інвестиційних відносин між державою 
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та фізичними або юридичними особами. Ще однією перевагою адаптації Директиви є 

те, що обов’язковою умовою є зберігання електронних грошей у повній мірі на 

спеціальному рахунку в НБУ. А також в подальшому резервування може 

проводитися за рахунок інших активів, а саме у формі державних ціннних паперів, 

рахунків в банках. 

Суб’єктом регулювання даного засобу розрахунків має виступати Національний 

банк України, так як зокрема у статті 6 пункті 7 зазначено, що цей суб’єкт визначає 

напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, забезпечує надійне 

функціонування систем, а також удосконалення систем оптимізації фінасової сфери [4, 

ст.6]. Відповідно до статті 41 Закону України «“Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні”»  на НБУ покладено обов’язок здійснювати контроль за діяльністю платіжних 

систем, що функціонують в Україні [3, ст.41].  

Стосовно певної свободи емітента у здійсненні визначених видів діяльності, 

країни ЄС вважаютьє, що це позитивно вплине на розвиток системи електронних 

грошей в Україні. Щодо діяльності компанії, яка здійснює емісію електронних 

грошей, то Директива про електронні гроші статтею 6 дозволяє емітентам 

здійснювати і інші види бізнесу, паралельно з випуском електронних грошей. Деякі 

науковці не погоджуються за даною думкою, так як вважають, що для суб’єкта, який 

надає платіжні послуги у відповідній електронній формі, діяльність повинна бути 

виключним видом діяльності [10, с.13]. Відповідно одним із видів діяльності, що 

дозволені емітентам електронних грошей, є надання кредиту, пов’язаного з іншими 

платіжними послугами, що надає цей суб’єкт. Це завпроваджує можливість 

паралельно здійснювати діяльність з випуску елетронних грошей, а також займатися 

депозитно-кредитною діяльністю. Але заборона полягає в наступному: не можна 

створювати депозити та видавати кредити, використовуючи кошти, що були 

отримані в обмін на електронні гроші від їх власника. У цьому полягає гарантія 

власників електронних грошей, що їх кошти будуть збережені та захищені. Можна 

сказати, що електронні гроші є грошовими зообов’язанннями емітента в 

електронному вигляді і зберігається на електронному пристрої утримувача. 

Гарантія збереження коштів застосовується тільки після їх надходження в 

обмін на електронні до рахунків установ, які працюють з цимією видом формою, 

коштів. До даних суб’єктів повинен застосовуватися механізм гарантії максимум 

впродовж 5 днів після випуску електронних грошей. Нормативні акти ЄС не 

встановлюють вимоги щодо гарантування коштів, але покладають відповідну 

компетенцію на органи державної влади конктретної країни. Обмеженням на 

національному рівні є вимоги до можливого інвестування таких коштів у 

низькоризиковані активи, що підпадають під одну з категорій, а саме рівень 

достатності капіталу інвестиційних компаній, до яких вимога не перевищує 1,6%. В 

більшості випадків це відносини на фондовому ринку, а саме відносини щодо 

державних цінних паперів із низьким рівнем ризику. Національне законодавство 

також може регулювати ризикованість активів відповідно ву інвестиційній 

діяльності, що більше застосовуються у нормах ЄС. Як вдало зазначає Афанасієв Р.В 

та Пелих Я.Я. важливим критерієм є те, щоб інтересам держави в цілому відповідає 

створення в Україні правової основи для гарантування надійсності емітентів 
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електронних грошей, а системи розрахунків електронними грошима -– безпечними та 

ефективними [6, с.51]. 

Обов’язковою вимогою є мінімальний розмір статутного капіталу компаній-

емітентів, включаючи державні органи, з 1 млн. євро до 350 тис. євро. Але в більшості 

випадків занадто висока вимога щодо мінімального розміру статутного капіталу не 

відповідає реальним ризикам випуску електронних грошей і є недоліком для виходу на 

ринок компаній-емітентів електронних грошей. Зниження порогу статутного капіталу 

позитивно вплине щодона виходуід на ринок нових компаній, а також завпровадить 

добровільну конкуренцію на міжнародному і найіональному ринкаху. 

Відповідно до рішення державних органів країн-членів ЄС, може бути 

застосований спрощений регуляторний режим та дозволено внесення таких компаній 

до реєстру установ-емітентів елетронних грошей. Даний режим передбачає упущення 

умови щодо мінімального статутного капіталу і спрощує нагляд з боку регулятора за 

дотриманням певних умов. Перша умова полягає в тому, що всі види  діяльності 

складають суму емітованих електронних грошей, що не перевищує 5 млн євро. Друга 

умова - особа, яка хоче стати компанією-емітентом елетронних грошей, не має бути 

звинувачена у злочинах, пов’язаних з віидмиванням грошей або фінансуванням 

тероризму. Це рішення сприятиме зниженню адміністративних витрат, а також появі 

нових компаній-емітентів. Вони, безперечно, впливають на вихід інноваційних 

пілотних проектів, що хоча і здійснюється менш масштабними компаніями, але це 

сприяє розвитку впроваджує більш розвинену інвестиційноїу діяльністіь. 

Європейський центральний банк на порядку денному встановлює три 

основні завдання розвитку систему електронних грошей, а саме захисту ролі грошей 

як національної грошової одиниці для здійснення фінансових операцій. Тобто 

встановлення вимоги щодо обов’язкового погашення електронних грошей на вимогу 

пред’явника, має бути гарантована можливість погашення приватних електронних 

грошей за номінальною вартістю грошима центрального банку. По-друге, 

ефективність системи грошової політики може зазнати не дуже позитивного впливу у 

разі, якщо електронні гроші будуть широко використовуватися для розрахунків 

торговцями. Це відобразиться на системі центрального банку, а саме на його 

бухгалтерському обліку,  та на  діяльності країн-членів. По-третє, електронні гроші 

повинні мати відповідне відображення в ситемі монетарних показників, що є 

основоположним завданням і відображається у реламентації даних відносин у 

національному і європейському законодавстві [6, с.50]. 

Зокрема Вигівська І.М. і Семйон В.С. розглядають питання безготівкових 

розрахунків і вплив на них за допомогою електронних грошей, також використання 

їх суб’єктами господарювання, поради щодо інтеграції системи управління 

фінансовими ресурсами підприємства і системи бухгалтерського обліку як 

інформаційної системи управління фінансовими ресурсами [8, с. 173]. Все більшого 

розвитку набуває система електронних грошей в інвестиційній діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, це є відносно новим інструментом розрахунків. 

Безготівковий грошовий обіг обслуговує значну частину товарного і нетоварного 

обороту, що відображає відтворення національного продукту. Можна знайти 

відповідні переваги у використанні даної системи розрахунків, а саме економію 

витрат обігу, що характеризується великою кількістю безготівкових розрахунків 
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замість готівки, взаємний контроль розрахунків дає змогу контролювати інститут 

суспільних відносин. 

Європейський центральний банк розглядаючи термін електронних грошей 

визначає, що це грошова вартість, яка зберігається в електронному вигляді на 

технічному пристрої. Деякі науковці вважають, що електронна система грошового 

обігу не є аналогом готівки або іншою самостійною формою здійснення розрахунків, 

а є найрозвинутішим технічним аналогом депозитних грошей, що в майбутньому 

повинні замінити чек [10, с.13]. 

Треба зазначити, що ефективне функціонування системи електронних 

грошей забезпечують платіжні системи, тобто в основному операції з коштами 

здійснюються не безпосередньо в банківській установі, а через Інтернет або 

мобільний зв’язок. Це дає змогу здійснювати інвестиційну діяльність на більш 

ефективному рівні, що значно спрощує регулювання фінансових відносин в Україні. 

Конвертація електронних грошей в готівку відбувається через касу представництва 

платіжної системи або за допомоги переказу на банківський рахунок або поштовим 

переказом. Безперешкодне переміщення через державні кордони електронних грошей 

зумовлює себе як глобальний платіжний засіб, що є дійсно ефективним у відносинах 

з іншими країнами, а зокрема у інвестиційній діяльності. А лідером з використання 

електронних засобів є система ГлобалМані. 

Потрібно звернути увагу і на деякі недоліки розвитку системи електронних 

грошей, а саме дається взнаки психологічна непідготовленість регулюючих органів, 

низький ступінь їх компетентності та непідготовленість державного сектору до 

запобігання можливих порушень у цій сфері. Але перспективи розвитку на 

найближчі 6-7 років для України випливають безпосередньо з подій у Європі, де 

очікується зростання на ринку наперед оплачених карток. Новим зрушенням є 

розвиток цього засобу розрахунків на карткових носіях в Україні, що також 

використовується дуже поширено в інвестиційній діяльності. Великий вплив на 

розвиток даної системи очікується від завпровадження таі удосконалення 

безконтактних технологій. Одна з проблем, породжених електронними грошима -– це 

зміни в характері емісії грошей. Але емісія електронних грошей призводить до 

гнучкості грошового обігу, ніж до інфляції. 

Безпесередньо якщо говорити про інвестиційну діяльність, яка здійснюється 

за допомогою електронних грошей, то державні фіскальні органи на даний момент не 

можуть контролювати взаєморозрахунки між національними суб’єктами 

підприємницької діяльності таі іноземними відповідно. У даний момент кількість 

електронних платежів на одного мешканця Америки майже така сама, як і в 

більшості країн-членів ЄС. В Україні діє система розрахунків електронними грошима 

як на програмній основі, так і на основі карток. Але можна сказати, що і в 

національному законодавстві України, інтегрованому згідно директив ЄС, є основи 

для відображення операцій з електронними грошима в системі бухгалтерського 

обліку [5]. У даному Положенні регламентовані вимоги НБУ до суб’єктів здійснення 

випуску, обігу і погашення електронних грошей, а також до систем електронних 

грошей в Україні відповідно до Директиви Європейського парламенту і Ради 

стосовно електронних грошей [2]. Обмеженням є положення щодо випуску 

електронних грошей, причому виражені у гривневому еквіваленті, таким це правом 
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володіють мають здійснювати тільки банки. А уУправління фінансовими потоками 

на підприємстві здійснюється на основі облікової інформації. 

Поява електронних грошей зумовлена забезпеченням комерційних операцій 

через Інтернет там, де використання звичайних грошей є неможливим. Зокрема в 

інвестиційній діяльності даний засіб здійснення розрахунків розглядається як 

доповнння до реальних грошей, необхідних для обігу, або як один з інструментів 

обслуговування розрахунків через Інтернет, і для швидкості - все більше 

завпровадження пластикових карток для транзакцій.  

Також необхідним критерієм вдосконалення системи розрахунків 

електронними грошима є адаптація системи бухгалтерського обліку до сучасних 

умов ведення бізнесу. На нашу думку, це питання може вдосконалити спеціальне 

програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обіліку, так як оптимальне 

втілення в технологіях відповідної документації дасть змогу полегшити розвиток 

управління підприємством. Обліковий аспект конвертації електронних грошей в 

національну та іноземну валюту полягає в наступному, що коли здійснюються дані 

операції, то виникають витрати підприємства у зв’язку з виведенням грошей з 

платіжної системи, а у разі використання електронних грошей, емітованих в 

іноземній валюті - при здійсненні обміну іноземної електронної валюти в 

національну. Ми вважаємо, що це потрібно врегулювати безпосередньо на 

законодавчому рівні для спрощення використання системи електронних грошей. 

Вдосконалення системи бухгалтерського обліку вплине на розвиток інформаційних 

технологій, сприятиме підвищенню ефективності управління фінансовими ресурсами 

підприємства через розвиток рахунково-платіжних і фінасових відносин. 

Безпосередньо Афанасієв Р.В., Пелих Я.Я. розглядають проблематику 

регуляторної бази, заснованої на міжнародному досвіді із дотриманням узгодженості 

між державним наглядом за функціонуванням електронних платіжних систем і 

стимулювання їх розвитку у різних сферах, у тому числі і інвестиційній діяльності. 

Автори досліджують стан електронних грошей та визначають подальші перспективи 

розвитку їх в Україні як нового платіжного засобу для здійснення масових платежів 

[6, с.49].   

Узагальнюючи дану інформацію, можна надатизробити декілька пропозицій 

щодо ефективнішого впровадження електронних грошей в Україні. По-перше слід 

звернути увагу на державну систему регулювання, на сьогодні контроль за 

впровадженням системи елктронних грошей взяв на себе НБУ. Але, на нашу думку, 

слід розширити спектр регулювання з боку інших державних органів, як це існує в 

більшості європейських країн, насамперед, залучити Міністерство фінансів Україні 

та Державну казначейську служби УкраїниМіністерство закордонних справ для 

здійснення контролю  за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо 

здійснення   розрахунків  з  використанням  електронних  платіжних засобів. 

А саме, ми вважаємо слід внести зміни та доповнення до п.п.14.19 ст.14 

Закону України  «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та викласти в 

такій редакції: 

«Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо  здійснення 

розрахунків з  використанням  електронних  платіжних засобів здійснює 
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ентральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування  та  реалізує 

державну податкову і митну політику, а за забезпеченням захисту прав  

держателів  електронних  платіжних засобів на здійснення зазначених розрахунків 

- спеціально уповноважений  центральний  орган виконавчої влади у сфері 

захисту прав споживачів, а також Міністерство фінансів Україні та Державна 

казначейська служба  України. 

По-друге, слід гармонізувати вдосконалити національне законодавство 

відповідно до європейських норм ЄС , а саме відповідно до Директиви ЄС. На даний 

момент повністю всі норми не імплементовані, тому говорити про покращення 

ситуації функціонування електронних грошей в інвестиційній діяльності політиці 

України, на жаль, ми  не можемо є доцільним. По-третє, згідно показників останніх 

років інвестиційна діяльність в Україні не має явної тенеденції до застосування 

електронних грошей, через не достатнє їх правове регулювання. Тому слід також 

внести зміни в правовому полі до законодавства щодо запровадження електронних 

операцій  в інвестиційній діяльності  в Україниі. 

Отже, в Україні  практично відсутній ефективний  організаційно-правовий 

механізм, який би ефективно регулював ринок електронних грошей, а саме 

реєстрацію систем електронних грошей та електронних операцій в інвестиційній 

діяльності. Імплементація законодавства ЄС, а саме, Директиви про електронні 

гроші, дасть змогу вдосконалити інвестиційну діяльність. Для більш кращого 

застосування треба досягти визначеності не тільки у законодавстві, а ще і між 

регуляторним режимом та ризиками. Можна сказати, що інтенсивний розвиток 

електронних грошей - це відповідне вдосконалення механізму зберігання, руху і 

функціонування інтеграціних процесів депозитних грошових потоківей. Зрозуміло, 

що електронні гроші, розвиваючись на фінансовому ринку, вже не зможуть вийти з 

повсякденного використання. А застосування електронних грошей в інвестиційній 

діяльності  є впевненим кроком у мауйбутнє економічно-розвиненої держави. 
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РОЗВИТОК БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ 

ПРОДУКЦІЄЮ В УКРАЇНІ  
 

Анотація. У статті розкрито проблемні аспекти розвитку біржової торгівлі 

сільськогосподарською продукцією в Україні. Вказано на недоліки окремих 

нормативно-правових актів, які регулюють біржову торгівлю на аграрному ринку. 

Виявлено причини неефективного функціонування товарних бірж. Обґрунтовано 

теоретико-методологічні положення щодо розвитку системи електронної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією. Розкрито переваги електронних біржових торгів 

перед іншими формами організації оптової торгівлі на аграрному ринку. Вказано на 

необхідність координації і контролю процесу організації та функціонування 

електронної біржі з боку держави. 
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Постановка проблеми. Одним з актуальних і невідкладних завдань аграрної 

науки та практики є розробка і впровадження заходів з формування цивілізованого 

(«прозорого») аграрного ринку, інструментом здійснення яких є створення й 

функціонування аграрних бірж. Біржова торгівля є необхідною умовою розвитку 

«прозорого» ринку сільськогосподарської продукції – ринку, на якому забезпечено 

вільний рух товарів і послуг, були б практично відсутні прояви цінової дискримінації, 

монопольного тиску, асиметричності інформації, тіньові схеми ринкових транзакцій, 

існувала можливість державного впливу на процеси обміну економічними важелями.  

Біржі мають виконувати не лише пасивну функцію «товаропросування», а й 

генерувати цінові сигнали як результат взаємодії попиту й пропозиції на певний вид 

сільськогосподарської продукції. Чим точніше ціни відображають реальну взаємодію 

попиту й пропозиції, тим точнішими будуть і управлінські рішення суб’єктів 

аграрного ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи 

організації та функціонування біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією 

розкриваються в працях А. Алтухова, Б. Беренштейна, В. Боєва, Ю. Воскобійника, 

Б. Губського, Ю. Коваленка, І. Лукінова, М. Маліка, І. Охріменка, П. Саблука, О. 

Шпичака та ін. Однак поява великої кількості досліджень і публікацій не сприяла 

активізації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією. Функціонуючі в 

Україні товарні біржі, які здійснюють торгівлю сільськогосподарською продукцією, 

не забезпечують виконання більшості своїх функцій. Більшість угод укладаються на 

біржах не в реальному конкурентному середовищі в результаті взаємодії попиту і 

пропозиції, а шляхом простої реєстрації угод, укладених на позабіржовому ринку. 

Існує об’єктивна необхідність удосконалення роботи вітчизняних бірж, 

оптимізації їх взаємовідносин із сільськогосподарськими товаровиробниками, 

впровадження сучасних інструментів біржової торгівлі, що потребує подальших 

наукових пошуків. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття проблемних аспектів 

біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні та окреслення 

перспектив її розвитку. 

Викладення основного матеріалу дослідження. За даними Держстату 

України, станом на 1.01.2015 р. в країні було зареєстровано 586 бірж, із них 

універсальних – 107, товарних і товарно-сировинних – 415, агропромислових – 23 [1]. 

Торгівля сільськогосподарською продукцією здійснювалася більш ніж на 400 біржах.  

Однак створення великої кількості бірж не вплинуло на вигідність 

реалізації продукції сільськогосподарськими товаровиробниками. Дослідження 

показують, що протягом останніх років через біржовий ринок сільгосподарськими 

підприємствами реалізовувалось менше 1% продукції. Переважна частина біржових 

операцій здійснювались різними комерційними структурами. У зв’язку з цим 

Держстат України у своїх щорічних бюлетенях «Реалізація продукції 

сільськогосподарськими підприємствами» перестав виділяти напрям реалізації 
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«через біржі, аукціони», оскільки питома вага цього напряму реалізації є 

незначною. 

Незважаючи на те, що загальна вартість укладених угод купівлі-продажу 

сільськогосподарської продукції на українських товарних біржах, включаючи й державну 

Аграрну біржу, у 2013 р. становила 11,6 млрд. грн., основну частину (більше 90% від 

загальної вартості укладених угод) становили угоди для подальшого експорту. Така 

ситуація перш за все стала результатом виконання положень Указу Президента України 

«Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва і розвитку ринку зерна» від 

29.06.2000 р. [2], відповідно до якого (з метою створення прозорого ринку зерна та 

можливості контролю за товарними потоками й ціновою ситуацією) експортні контракти 

на зерно в обов’язковому порядку повинні були укладатись і реєструватись на 

акредитованих для таких операцій біржах. Однак, як показали дослідження, цей Указ не 

приніс очікуваних результатів. Значні обсяги торгівлі були забезпечені штучно шляхом 

укладання угод не в реальному конкурентному середовищі, коли ціна встановлюється на 

основі балансу попиту й пропозиції, а шляхом простої реєстрації на біржах угод, 

укладених на позабіржовому ринку. 

Тенденцію збільшення питомої ваги експортних операцій у загальному обсязі 

біржових угод посилило прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів» від 13.12.2010 р. 

№1254 [3]. Відповідно до її положень з 1.02.2011 р. митне оформлення більшості видів 

експортованої сільгосппродукції (об’єктів державного цінового регулювання) 

здійснювалось на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених та 

зареєстрованих виключно на Аграрній біржі, або на інших товарних біржах, які 

сертифіковані в установленому порядку щодо стандартів продажу або поставки 

біржового товару та яким Аграрна біржа надала право на участь у біржовій торгівлі.  

До цього вимоги щодо реєстрації експортних контрактів на товарних 

біржах стосувались лише експорту зернових. Проте вони передбачали можливість 

реєстрації контрактів на товарних біржах, акредитованих Міністерством аграрної 

політики і продовольства України для здійснення подібних операцій, а не 

виключно на Аграрній біржі. 

Враховуючи те, що практично усі основні види сільськогосподарської 

продукції відносяться до об’єктів державного цінового регулювання (згідно з  

підпунктом 3.3.1 статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» [4]), це призвело до монополізації ринку укладення та 

реєстрації зовнішньоекономічних контрактів і надало Аграрній біржі можливість 

здійснювати абсолютний контроль над експортом сільгосппродукції. Процеси 

монополізації оптового ринку сільгосппродукції, яка направляється на експорт, 

негативно впливають на динаміку цін, що відображається на доходах 

сільськогосподарських товаровиробників. Так, рівень рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції у 2013 р. становив лише 11,2% [5, с. 53]. 

Протягом 2011-2013 рр. переважна більшість експортних угод була укладена 

виключно на Аграрній біржі, яка отримала можливість контролювати весь експорт 

сільгосппродукції та продовольства. У результаті реалізації положень Постанови 

КМУ №1254 фактично відпала необхідність функціонування акредитованих 

Міністерством аграрної політики та продовольства України товарних бірж. Врешті-
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решт таку акредитацію було відмінено взагалі (з поясненням необхідності 

дерегуляції ринку). 

Обсяги торгівлі сільськогосподарською продукцією на усіх вітчизняних біржах, 

окрім Аграрної, були мізерними. Це, поряд із домінуванням експортних угод, укладених 

на позабіржовому ринку крупними трейдерами та зареєстрованих, відповідно до 

вольового рішення Уряду, виключно на Аграрній біржі, свідчило про занепад біржової 

торгівлі в Україні. Аграрна біржа фактично перетворилась на реєстратора експортних 

угод, координатора усього експорту сільгосппродукції та продовольства з України. Її 

діяльність, поряд з механізмами квотування експорту та встановлення експортних мит, 

була одним із важелів встановлення тотального контролю над вітчизняним аграрним 

ринком, інструментом тиску на провідних зарубіжних експортерів (оскільки ті, не 

зареєструвавши контракт на Аграрній біржі, не мають змоги здійснювати експорт). 

Вищезазначене докорінно змінило функції Аграрної біржі, перетворюючи її в гуртового 

посередника та віддаляючи від аналогів, які діють в інших країнах.   

Нині на світових біржових майданчиках торгівля, переважно, 

здійснюється строковими біржовими контрактами: ф’ючерсами й опціонами. 

Лише 2-3% укладених контрактів виконуються, всі ж інші ліквідуються 

офсетними угодами [6, с.402]. Як правило, учасники біржової торгівлі не 

прагнуть стати власниками базового активу укладеного деривативу, а 

переслідують спекулятивні цілі чи бажають захеджувати свої цінові та 

кон’юнктурні ризики на позабіржовому аграрному ринку. За рахунок присутності 

великої кількості спекулянтів та хеджерів, великої кількості біржових угод 

досягається висока ліквідність біржової торгівлі, що робить її «барометром» 

ринкових цін.   

Проте на вітчизняному біржовому аграрному ринку згадані біржові 

інструменти не використовуються, відсутні прозорі й ефективні механізми 

ціноутворення. За такої ситуації вітчизняні біржі не можуть бути «індикатором» 

ринкових цін. Вони не здатні організувати конкурентну оптову торгівлю, формувати 

реальні ринкові ціни та забезпечити цінову стабілізацію ринку.  

Неефективне функціонування вітчизняних товарних бірж пояснюється дією 

таких чинників: 

1. Незацікавленість сільськогосподарських товаровиробників у реалізації 

продукції на біржах через: 

а) непоодинокі випадки, коли керівники сільсько-господарських 

підприємств надають перевагу реалізації продукції за тіньовими схемами – таким 

чином вони мають власний зиск, а також  мінімізуються податкові платежі до 

бюджету; 

б) торгувати на біржах мають право лише зареєстровані брокерські 

контори, і для здійснення торгівлі на біржах сільгоспвиробникам необхідно або 

наймати брокера (сплачуючи йому відповідну винагороду), або реєструвати власну 

брокерську контору й сплачувати членські внески. У будь-якому разі виробнику 

необхідно нести додаткові витрати, авансувати для цього відповідні оборотні кошти; 

в) у разі надання пільгових брокерських місць на біржах виробники 

втрачають багато часу на оформлення відповідних документів, а також контрактів за 

результатами  укладених під час біржової сесії угод і виконання даних контрактів, 
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водночас сільськогосподарське виробництво вимагає чіткого дотримання 

технологічних операцій, і втрата часу означатиме для виробників порушення процесу 

виробництва. 

2. Незначний обсяг попиту на біржовому ринку сільськогосподарської 

продукції через зацікавленість трейдерів у закупівлі продукції з поля або току за 

заниженими цінами у слабо поінформованих щодо цінової ситуації виробників. 

3. Відсутність ефективного державного контролю та недосконалість 

нормативно-правового забезпечення діяльності бірж. Координацію біржової торгівлі 

аграрною продукцією здійснюють органи самоуправління Національної асоціації 

бірж України (НАБУ) та Союзу аграрних бірж України  (САБУ), які відстоюють, 

передусім, інтереси самих бірж. Практика свідчить, що контрагенти часто 

відмовляються від оформлення укладених під час біржової сесії угод, не зазнаючи 

якихось значних збитків. Біржі можуть реєструвати укладені на позабіржовому ринку 

угоди, при цьому до них не застосовуються жодні санкції.  

4. Необґрунтовано велика кількість бірж. Як наслідок, ступінь концентрації 

товарообігу на більшості бірж (на відміну від західних аналогів) залишається дуже 

низьким, що має ряд негативних наслідків. 

5. Практична відсутність торгівлі ф’ючерсними контрактами й опціонами. Хоча 

у всьому цивілізованому світі переважна більшість укладених на біржах угод – це 

ф’ючерсні угоди, і біржі виконують функцію генерування не самих ринкових цін на товари, 

а упереджувальних цінових сигналів через ціни ф’ючерсних контрактів. Створення ТБ 

«Українська ф’ючерсна біржа» не активізувало торгівлю ф’ючерсними контрактами через 

недосконалість організаційно-правових засад функціонування ринку ф’ючерсів, відсутність 

обігу складських свідоцтв на вторинному ринку, не впровадження ефективного механізму 

функціонування розрахунково-клірингової палати, яка б здійснювала розрахунки з 

контрагентами ф’ючерсних угод.  

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень із проблем 

функціонування біржового аграрного ринку, нині відсутні обґрунтовані рекомендації 

щодо удосконалення взаємовідносин бірж із сільськогосподарськими 

товаровиробниками. Будь-які механізми удосконалення роботи бірж не дадуть 

значного ефекту для аграрного ринку загалом (а не для самих бірж) без налагодження 

тісних зв’язків із великими виробниками. Наслідком ситуації, коли Аграрна біржа 

тісно взаємодіяла з окремими трейдерами (наприклад, із ТОВ «Хліб Інвестбуд»), 

реєструючи експортні контракти, була цінова дискримінація товаровиробників і 

фактичне збільшення кількості посередників на одного у ланцюгу товаропросування. 

Можна проводити безліч досліджень і давати низку рекомендацій з удосконалення 

роботи цього ще одного посередника, однак первинний і вторинний ринок 

сільськогосподарської продукції не стане прозорішим без системного зміщення 

акцентів у роботі бірж.  

Функцією біржі є встановлення реальної ринкової ціни через взаємодію 

попиту й пропозиції, а не сприяння роботі трейдерів. Без забезпечення здійснення 

регулярної (не фіктивної – через реєстрацію позабіржових угод) біржової торгівлі 

сільськогосподарською продукцією на умовах спот і форвард результативність 

заходів із запровадження ефективної торгівлі ф’ючерсними контрактами буде 

низькою. 
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Необхідно  оптимізувати роль держави у розвитку й стабілізації біржового 

аграрного ринку, у т.ч. через створення відповідного координуючого органу, 

удосконалення роботи Аграрної біржі в напрямку врахування інтересів перш за все 

сільськогосподарських товаровиробників, а не трейдерів. 

З нашої точки зору, в якості стратегічного напряму в Україні доцільно 

прийняти розвиток єдиного електронного біржового ринку сільськогосподарської 

продукції. Подібний підхід до вирішення завдань такого ж рівня показав свою 

ефективність за кордоном. Нині у світі створено багато електронних торгових 

майданчиків, у тому числі у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією 

(horsepower.com; dairy.com; globalfoodexchange.org; ecpg.net; sugeronline.com та ін.). 

Аналіз складу учасників цих та аналогічних зарубіжних майданчиків свідчить, що 

істотну їх частку становлять фермери, фермерські кооперативи, оптові та 

дрібнооптові продавці, виробники сільськогосподарської техніки, мінеральних 

добрив тощо.  

У світі нараховується понад 30 товарних бірж, що використовують системи 

електронної торгівлі. Нові електронні системи були введені на товарних біржах 

Австрії, Бельгії, Фінляндії, Італії, Японії, Сінгапуру, Іспанії, Швеції, США і 

Великобританії. На більшості з них торгівля ведеться винятково електронним 

способом. Це наступні біржі: Бельгійська ф’ючерсна й опціонна біржа (Belgian 

Futures and Options Exchange); Датський Фонд гарантій ф’ючерсів і опціонів 

(Guarantee Fund for Danish Futures and Options); опціонний ринок Фінляндії (Finnish 

Options Market); Німецька товарна біржа (Deutsche Terminboerse); опціонний ринок 

Швеції і Великобританії (OM London and OM Sweden); Італійський ф’ючерсний 

ринок (Mercato Italiano Futures); зернова біржа в Осаці (Osaka Grain Exchange); 

Токійська товарна біржа (Tokyo Commodity Exchange). Інші біржі використовують 

електронні системи в сполученні з традиційною торгівлею в біржовому «кільці»: або 

під час звичайних торгових сесій (тобто паралельно зі звичайними торгами); або 

після закриття звичайних торгових сесій (тобто на додаток до звичайних торгів).  

Протягом останнього десятиріччя кількість систем електронної торгівлі на 

товарних біржах різко збільшилася. Більшість нових бірж, торгівля на яких почалася 

після 1990 року, зволіли використовувати винятково електронні системи, 

відмовившись від традиційного біржового «кільця». 

ЄС до кінця 2015 р. планує завершити формування стабільного і 

конкурентоспроможного простору для електронних комунікацій та інформаційної 

служби на єдиному ринку. Вважається, що фермери та інші підприємці за рахунок 

економії часу та зниження затрат на пошук і придбання необхідних ресурсів за 

прийнятними цінами, а також на збут виробленої продукції в електронній мережі 

можуть підвищити свою прибутковість на 75% [7, с. 64-65]. Аналогічний проект 

здійснюється в Японії. 

Згідно із загальносвітовою практикою, електронна торгівля відіграє роль 

ефективного механізму товаропросування, оптимізуючи зв’язки між покупцями й 

продавцями, сприяючи економії трансакційних витрат. У поєднанні з іншими 

чинниками оптимізації функціонування вітчизняного аграрного ринку освоєння 

електронної форми торгівлі сприяє його переходу на більш високий рівень свого 

розвитку, який виключає багато непотрібних ланок товаропросування, присутність 
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тіньового сегменту ринку, знижує високі трансакційні витрати, підвищує роль 

безпосередніх товаровиробників на ринку. 

Аналіз біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні 

засвідчив, що на біржах відсутній ефективний механізм ринкового цінового 

регулювання, кредитування і страхування цінових ризиків. Відсутня оперативна й 

точна інформація про кон’юнктуру ринку, особливо це стосується 

сільгоспвиробників. Стосовно функціонування електронних бірж, то фактично вони 

виконують функцію дошки оголошень.  

Для оптимізації економічних відносин на ринку сільськогосподарської 

продукції та продовольства в епоху інформатизації нами розроблено концептуальні 

засади створення в Україні системи електронної біржової торгівлі. Вона повинна 

сприяти встановленню та оптимізації зв’язків між суб’єктами аграрного ринку на 

основі створення універсальної системи електронної торгівлі (СЕТ) або, іншими 

словами, електронної біржі. Фінансування створення СЕТ повинно бути передбачено 

цільовою програмою «Електронний біржовий аграрний ринок». Координацію та 

контроль процесу організації та функціонування системи повинно виконувати 

Міністерство аграрної політики та продовольства України (надалі – 

Мінагрополітики). 

Власником створеної СЕТ повинна бути держава в особі Аграрної біржі, 

оскільки існує ризик монопольного контролю за інформаційними потоками з боку 

приватних корпорацій. Державна Аграрна біржа повинна займатись акредитацією 

господарюючих суб’єктів, передусім сільгоспвиробників. Вона повинна виконувати 

функцію центру засвідчення, тобто мати право засвідчувати достовірність 

електронного цифрового підпису (ЕЦП), надавати ключ доступу, видавати 

акредитованим суб’єктам сертифікати ЕЦП, а також блокувати їх. 

Запропонований механізм функціонування електронної біржі під егідою 

Мінагрополітики та Аграрної біржі дещо відрізняється від загальноприйнятого серед 

окремих фахівців-біржовиків. Так, у глосарії термінів на офіційному сайті 

Універсальної товарно-сировинної біржі вказано, що електронна біржа – це біржа, 

яка проводить торги з використанням інформаційної мережі; операції купівлі-

продажу на ній здійснюються користувачами (брокерами) за допомогою 

абонентських систем, включених в інформаційну мережу [8]. Крім того, Аграрною 

біржою реалізовувався пілотний проект запуску електронної торгової системи, право 

торгівлі через яку мали акредитовані брокерські контори. Як відзначав директор 

Аграрної біржі А. Марюхнич, ринок повинен сам визначити вартість послуг цих 

компаній (брокерських контор) [9]. 

Проте, з нашої точки зору, участь у електронних біржових торгах з боку 

пропозиції повинні приймати виключно товаровиробники, сертифіковані державним 

органом за певною процедурою, а не брокерські контори, які не мають жодного 

відношення до виробництва. Інакше втрачатимуться окремі переваги відзначеної 

нами схеми електронних торгів. 

Реалізація авторського варіанту функціонування системи електронної 

торгівлі (електронної біржі) дозволяє вирішувати такі завдання: 

 створює умови для розв’язання проблеми асиметрії інформації на аграрному 

ринку, для вільного інформаційного обміну та взаємодії; 
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 формує інформаційні бази даних сільгоспвиробників і покупців їхньої 

продукції; 

 скорочує трансакційні витрати; 

 спрощує моніторинг ринкової кон’юнктури; 

 спрощує проведення досліджень щодо удосконалення функціонування 

системи електронної торгівлі; 

 сприяє наданню консалтингової допомоги й зменшує ризик при укладенні угод 

і здійсненні комерційних операцій; 

 формує систему страхування угод і механізмів взаємної довіри і гарантій між 

суб’єктами під егідою Міністерства аграрної політики та продовольства 

України; 

 створює умови для формування цивілізованого ринкового середовища в АПК. 

Система має об’єднувати не лише безпосередніх (фактичних) учасників 

купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, а й різноманітні інформаційні 

системи так званих функціональних учасників – банківських установ, страхових 

компаній, юридичних та митних служб, органів сертифікації, транспортних компаній, 

сертифікованих зернових складів і т.д. Доступ до системи дозволяє їм виставляти на 

єдиний торговельний майданчик свої комерційні пропозиції по кредитуванню, 

страхуванню угод тощо, оперативно і в установленому порядку отримувати 

достовірну інформацію для організації свої роботи, гарантовано отримувати плату за 

свої послуги. 

Функціональні учасники доступу до самої процедури торгів мати не повинні 

– у них існуватиме доступ до своїх закритих підсистем, які відповідають за двох-

сторонній обмін інформацією і документами, пов’язаними з обслуговування 

укладених угод. Фактичні учасники (продавці та покупці) матимуть свої 

індивідуальні закриті підсистеми і можливість входу в підсистему автоматизованих 

відкритих електронних торгів, тобто на так звану електронну сесію. Можливість 

формування біржових лотів продавцями пов’язана з наявністю продукції на 

сертифікованому складі, покупця – з наявністю грошей на рахунку в 

уповноваженому банку. 

Однією з передумов розвитку вітчизняної електронної біржової торгівлі є 

введення в обіг складських свідоцтв (СС). Це цінні папери у формі 

товаророзпорядчих документів, що видаються сертифікованими зерновими складами 

на підтвердження факту прийняття товару на відповідальне зберігання. СС є 

універсальним і ефективним інструментом для реалізації економічних інтересів 

товаровиробників, оскільки дозволяють підтверджувати наявність застави для 

отримання кредитів, спрощують процес товаропросування шляхом передачі не 

продукції, а документа, який засвідчує її наявність. 

Необхідно відзначити, що введення в обіг складських свідоцтв в Україні, 

регламентоване Законом України «Про зерно та ринок зерна в Україні» [10], сприяло 

збільшенню обігу зерна, його поставок до державних і регіональних фондів, 

зменшенню втрат, пов’язаних з неправильним зберіганням зерна, а також у меншій 

мірі (що пов’язане з дією інших чинників) – заставним операціям і фінансовим 

інтервенціям на організованому аграрному ринку. Поте необхідний наступний крок 
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по залученню складських свідоцтв до процесу формування прозорого аграрного 

ринку – їх повноцінне використання при здійсненні торгівлі на електронній біржі, 

укладенні ф’ючерсних угод та угод з опціонами. 

Переваги розробленого механізму електронної торгівлі перед іншими формами 

організації оптової торгівлі на аграрному ринку полягають у розширенні її 

функціональних можливостей, залученні до цього процесу банків, страхових компаній, 

баз зберігання тощо, відсутність із боку виробників необхідності звертатись до послуг 

брокерів та сплачувати винагороду останнім, економія часу при використані передових 

інформаційних технологій, а також у відносні безпечності укладених угод (оскільки 

перевірка здійснюється міністерством при акредитації, крім того, ведуться банки даних 

про недобросовісних суб’єктів, яких позбавляють права торгувати на біржі). 

При формуванні системи електронної торгівлі на електронній біржі в якості 

основних параметрів ефективності обміну нами розглядаються чотири типи 

трансакційних витрат: інформації; переговорів; виміру, специфікації і захисту прав 

власності; витрати, зумовлені опортуністичною поведінкою контрагентів (табл. 1). 

Саме електронна біржова торгівля, яка в рамках загальносвітових тенденцій стає все 

більш розповсюдженою, дає можливість оптимізувати економічні відносини між 

суб’єктами аграрного ринку, скоротити час товаровиробників на пошук необхідних 

контрагентів і на організацію самих угод, і відповідно збільшити прибутки останніх. 

Створення електронної біржі дозволяє зменшити трансакційні витрати 

сільгоспвиробників на 50-60% порівняно з позабіржовим ринком і на 25-30% 

порівняно з класичним біржовим ринком. Крім того, оскільки учасники ринку 

матимуть надійне джерело цінової інформації, це дозволить уникнути надмірного 

зростання посередницького ланцюга, і за рахунок цього збільшити закупівельні ціни 

на сільськогосподарську продукції на 10-15% (про це свідчить як досвід США та ЄС, 

так і досвід функціонування електронних біржових майданчиків з купівлі-продажу 

вугільної продукції в Україні). 
 

Таблиця 1 

Ступінь економії трансакційних витрат сільгоспвиробниками* 

 

Види трансакційних витрат 
Позабіржовий 

ринок 
Біржовий 

ринок 

Електронна біржа 
під егідою 

Мінагрополітики 
(Аграрної біржі) 

Затрати часу і ресурсів, 
необхідні для пошуку покупців 
відповідної продукції 

– + ++ 

Втрати, пов’язані з 
недосконалістю та неповнотою 
інформації 

– + ++ 

Затрати часу на укладення та 
оформлення угод 

– + ++ 

Затрати часу на ведення 
переговорів про умови обміну 

– ++ ++ 

Затрати на утримання брокерів, 
юристів, органів контролю 

– – + 
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Затрати ресурсів і часу, 
необхідні для відновлення 
порушених прав 

– – ++ 

Втрати, що виникають у 
ситуації «незамінності» покупця 

– + ++ 

* «++» – повністю забезпечує економію; «+» – забезпечує частково; «–» – не 
забезпечує. 

Джерело – сформовано автором. 
 

Таким чином, сільгоспвиробники і покупці зможуть швидко та ефективно 

заключати угоди купівлі-продажу і постачання продукції, супровідні угоди 

(наприклад, страхування), мінімізувати ризики втрати продукції, що є предметом 

електронних торгів, та невиконання угод. Викладене вище дозволяє зробити 

висновок про перспективність впровадження системи електронної торгівлі або 

електронної біржі в рамках комплексного розвитку інфраструктури аграрного ринку. 

Висновки. Запропоновані в статті теоретико-методологічні положення щодо 

розвитку системи електронної торгівлі сільськогосподарською продукцією або 

електронної біржі в Україні передбачають, що участь у електронних біржових торгах з 

боку пропозиції прийматимуть виключно товаровиробники, сертифіковані державним 

органом за певною процедурою, а не брокерські контори, які не мають жодного 

відношення до виробництва. Обґрунтовано, що через ризик монопольного контролю за 

інформаційними потоками з боку приватних осіб і корпорацій власником створеної 

системи електронної торгівлі повинна бути держава в особі Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, що займатиметься акредитацією господарюючих 

суб’єктів, передусім сільгоспвиробників, а також виконуватиме функцію центру 

засвідчення, тобто матиме право засвідчувати достовірність електронного цифрового 

підпису, надаватиме ключ доступу, видаватиме акредитованим суб’єктам сертифікати 

електронного цифрового підпису, а також блокувати їх.  

Реалізація авторської моделі функціонування електронної біржі створить 

умови для розв’язання проблеми асиметрії інформації на аграрному ринку, вільного 

інформаційного обміну та взаємодії, сприятиме скороченню трансакційних витрат, 

сформує систему страхування угод і механізмів взаємної довіри і гарантій між 

суб’єктами під егідою відповідного державного органу, створить умови для 

формування цивілізованого аграрного ринку. 
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methodological provisions for the development of e-trade system in Ukrainian agricultural 
market. The advantages of the electronic exchange trading over other forms of wholesale 
trade in the agricultural market are demonstrated by author. Author clearly outlines the 
necessity of state's coordination and monitoring the process of the organization and 
functioning of the electronic stock exchange. 

Keywords: stock trading, transparent agricultural market, asymmetric information, 
commodity exchange, Agricultural exchange, export transactions, futures, options, 
electronic exchange system of electronic commerce. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
http://www.utsb.kiev.ua/ukr/hlosariy/199-elektronna-birzha.html
http://latifundist.com/interview/35197-aleksandr-maryuhnich-agrarnaya-birzha-vyvedet-natsionalnyj-birzhevoj-rynok-na-novyj-uroven-razvitiya
http://latifundist.com/interview/35197-aleksandr-maryuhnich-agrarnaya-birzha-vyvedet-natsionalnyj-birzhevoj-rynok-na-novyj-uroven-razvitiya
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/


74 
 
 
 

 

УДК 631.115 (075.8) 

 

 

 
 
 
 
 
 

КАЛЬНА-ДУБІНЮК Т.П. 
д.е.н., професор, завідувач 
кафедри аграрного 
консалтингу та сервісу 
Національного університету 
біоресурсів і природо-
користування України 

 

 

РОЛЬ КОНСАЛТИНГУ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, 

КУЛЬТУРНИХ ЗАКЛАДІВ, ТУРИЗМУ ТА ОСВІТИ 
 

Стаття присвячена консалтинговій діяльності в  аграрній сфері,його ролі в 

інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств, культурних закладів, 

туризму та освіти. 

Ключові слова: консалтинг, інновації, сільськогосподарське підприємство, 

культура, туризм, освіта. 

Постановка проблеми. Розвиток економік світу, пов'язаний із посиленням 

процесів глобалізації, інтеграції і різних форм міжгосподарської взаємодії та 

лібералізацією світових господарських зв’язків,  породжує розвиток різних форм 

об’єднань  і груп підприємств, що  прагнуть бути конкурентоспроможними як на 

внутрішньому ринку, так і шукають виходи на світові аграрні ринки. За останнє 

десятиліття відзначається  суттєве збільшення  потреб у застосуванні нових 

технологій, розширення можливостей застосування сучасних комп’ютерних 

технологій та інформаційних  систем. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій у ринкових умовах 

господарювання сприяє безперервному поширенню знань та інформації і потребує 

науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх ефективного застосування. При цьому 

все більша  увага приділяється консалтингу – дорадництву, як його називають в 

аграрній сфері,  та його інноваційному розвитку. Розвиток  ефективного і надійного 

дорадчого сервісу для сільськогосподарських виробників і сільського населення є на 

сьогодні важливим у подоланні кризових явищ у сільськогосподарському 

виробництві, успішному розвитку культурних закладів, туризму на селі.  

Зростаюча складність економічних умов ведення бізнесу породжує 

специфічні проблеми, при вирішенні яких дедалі частіше підприємці відчувають 

необхідність участі дорадників та експертів-дорадників, що надають рекомендації.  
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Високий професійний рівень дорадників та експертів дорадників є 

запорукою успіху у бізнесі і потребує сучасних освітніх програм. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Дослідженню питань розвитку 

консалтингу, його інформаційно-консультаційних та освітніх програм в 

сільськогосподарському виробництві, в сфері культури та туризму присвячені праці 

зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких Ф. Колбер,  В. Кошелев, К. Макхем, В. 

Рів’єра, С. Джонсон, Г. Аванесова, В. Васильєв,  Т. Кальна-Дубінюк, М. Кропивко, 

М. Переверзев та інші [1-10].   

Метою статті є розкриття ролі консалтингу в забезпеченні інноваційного  

розвитку сільськогосподарських підприємств, закладів культури, туризму та освіти. 

Виклад основного матеріалу. Україна має величезний аграрний потенціал, 

який буде відігравати все більшу роль при поглибленні світової продовольчої кризи. 

Проте, незважаючи на окремі приклади конкурентного ведення сільського 

господарства в цілому українське село  знаходиться в стані стагнації. Сталий 

розвиток агропромислового виробництва в Україні неможливий без швидкого 

розповсюдження сільськогосподарських знань та інформації, впровадження сучасних 

технологій у виробництво та інтеграції аграрного сектору економіки країни в світову 

економічну систему. 

Сільськогосподарська практика більшості розвинутих країн світу вказує на 

необхідність впровадження інноваційних технологій використовуючи інформаційно-

консультаційну діяльність [11]. 

В процесі консультуваня аграрних виробників викори-стовуються різні 

методи і форми роботи: індивідуальні зустрічі та групові консультації – поради, 

семінари-тренінги, виїзди в передові підприємства, короткотермінові навчальні 

курси; масові заходи – виставки, теле- та радіопрограми, розповсюдження друкованої 

інформації тощо [12]. 

До інноваційного розвитку відносяться матеріальні, технологічні та технічні 

нововведення в галузі, які направлені на зниження собівартості одиниці продукції та 

підвищення загальної рентабельність виробництва, при умові позитивного впливу на 

якість продукції та зменшення антропогенного впливу на довкілля.    

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р., що 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня  2013 р. № 806-

р, стратегічними цілями має: гарантування продовольчої безпеки держави; 

забезпечення прогнозованості розвитку та довгострокової стійкості аграрного 

сектору шляхом розвитку різних форм господарювання; сприяння розвитку сільських 

населених пунктів та формування середнього класу на селі шляхом забезпечення 

зайнятості сільського населення та підвищення рівня доходів; підвищення рівня 

інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору та фінансової безпеки 

сільськогосподарських підприємств; підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної сільсько-господарської продукції, ефективності галузей, забезпечення 

стабільності ринків; розширення участі України у забезпеченні світового ринку 

сільськогосподарською продукцією; раціональне використання земель 

сільськогосподарського призначення та зменшення техногенного навантаження 

аграрного сектору на навколишнє природне середовище. Для реалізації розробленої 
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Стратегії, як вказується в Розпорядженні,  велике значення надається розбудові 

розвинутої системи сільськогосподарського дорадництва – консалтингу. 

Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», прийнятий у 

2004 р., передбачає державну підтримку дорадчої діяльності за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів. Відповідно до Закону в кожному регіоні 

функціонують сільськогосподарські дорадчі служби, яких на сьогодні налічується 74, 

створені в основному за технічної допомоги міжнародного співтовариства. У зв’язку 

з неприйняттям у свій час рішення про надання їм державного статусу дорадчі 

служби функціонують як недержавні організації різних організаційно-правових форм 

(громадські та благодійні організації, господарські товариства, приватні 

підприємства, обслуговуючі кооперативи тощо). 

Разом з тим створені, за обмеженої в часі та обсягах фінансової і технічної 

допомоги міжнародних проектів та програм, обласні сільськогосподарські дорадчі 

служби не в змозі без державної підтримки розвивати мережу своїх представництв у 

районах і селах.  

Отже в Україні протягом 2011-2015 років розпочалось формування 

ефективної державної системи сільськогосподарського дорадництва з метою 

забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств  та 

сільських територій, подолання бідності на селі шляхом ведення просвітницької 

діяльності та надання соціально спрямованих дорадчих послуг 

сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню задля підвищення 

рівня їх знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення 

сільськогосподарської та пов’язаної з нею соціально-культурної діяльності, надання 

соціально спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що здійснюють 

діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню, органам влади та 

місцевого самоврядування. 

Інфраструктуру сільськогосподарського дорадництва складають державна 

система сільськогосподарського дорадництва, недержавні громадські 

сільськогосподарські дорадчі служби, консалтингові організації, а також 

сільськогосподарські дорадники, експерти–дорадники і приватні консультанти. 

Регламентація діяльності дорадників здійснюється в межах діючого законодавства. 

Налагодження системи дорадчого забезпечення може вирішувати ряд 

важливих задач в сфері сільського туризму,  прийняти оптимальне для кожної 

ситуації управлінське рішення, знизити ризики в діяльності того чи іншого господаря 

садиби сільського туризму та забезпечити сталий розвиток навколишнього 

середовища. Отже, існує реальна потреба в інформаційно-консультаційному 

забезпеченні ефективного управління сільським туризмом, а консалтингова 

діяльність повинна відігравати важливу роль в організації сільського туризму та 

подальшого його розвитку. 

Інноваційним напрямом в консалтингу стало його застосування для розвитку 

сфери культури з врахуванням сучасних тенденцій та вимог до менеджменту 

культурних проектів в умовах ринкової економіки що забезпечує  не тільки 

інтуїтивними механізмами консалтингу, але і його базовими програмами, що 

дозволяють керувати змінами в організаціях культури.  
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Важливим в інноваційному  консалтингу стає корпоративне, операційне, 

організаційне, інформаційно-технологічне консульту-вання, підбір топ-менеджерів та 

консультування експертів, стратегічний консалтинг. Професійні послуги з економіки 

і управління та управлінський консалтинг в сільгосппідприємствах, в галузі культури 

і туризму. 

Велике значення приділяється сучасним методам консалтингу: реінжиніринг 

бізнес-процесів в організаціях (бізнес-система, бізнес-процес, ділова процедура); 

бенчмаркінг - метод вивчення чужого досвіду (зразкова практика, відносна позиція 

по витратах, зразкова практика партнера, п'ять основних принципів бенчмаркінгу в 

культурі); аутсорсинг (професійний, виробничо-технологічний, фінансово-

адміністративний, географічний аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів) та причини 

його використання; управління якістю та концепція «Шість сигм», залучення 

працівників, орієнтація на споживача, робота на рівні всієї організації, формування та 

навчання команди, стратегія удосконалення, рішення проблем; коучинг (особистісний 

тренінг, спрямований на досягнення результату, коучинг для команд )  з розкриттям  

підвищення мотивації у керівництва і співробітників через партнерську співпрацю, 

форм консультування та термінів співробітництва, причин звернення до послуг 

коучив (тренерів), правління змінами в організації в стилі коучинг.  

Інноваціями в освітній діяльності  стало відкриття МОН України нової 

магістерської програми за  спеціальністю «Дорадництво» у специфічних категоріях. 

Вона передбачає навчання з актуальних напрямів будь якої діяльності в тому числі і 

сільськогосподарської для підготовки консультантів з дорадництва.  

Прогресивним напрямком консалтингу в освіті  є його науково-

просвітницька діяльність, проведення теоретико-концептуальних досліджень 

дорадчих процесів, організація актуальних програм навчання через Бізнес школи, 

створення та впровадження інтерактивних консалтингових систем,  формування 

електронної інформаційно-консультаційної мережі  е-Екстеншн. 

ННІ післядипломної освіти НУБіП України за ініціативи кафедри аграрного 

консалтингу та сервісу почав проводити Бізнес школи з таких актуальних програм, як 

«Школа сільського зеленого туризму», «Школа якісного управління», «Школа 

органічного виробництва», «Школа бджільництва», «Школа збереження родючості 

ґрунтів», «Школа з ландшафтного дизайну» та інш.  для товаровиробників, 

культурологів,  сільського населення, дорадників та експертів-дорадників [13]. 

Кожна школа проводиться сумісно з асоціацією партнером, має розроблену 

програму занять, яка включає всі теоретичні та практичні питання школи. Заняття 

проводяться досвідченими викладачами та практиками, включають лекційний курс та 

практичну роботу, а також презентації самих слухачів. По закінченню школи слухачі 

проходять тестування та отримують сертифікати. Все це надає можливість глибоко 

опанувати питанням, що поставлене для вивчення в школі та можливість слухачам в 

подальшому успішно вести свою діяльність. 

Школи мають гнучку програму навчання, що включає як 36 годинні, так і 72 

годинні курси. Програма весь час контролюється фахівцями щодо актуальності та 

швидко змінюється відповідно до потреб слухачів. Програма передбачає необхідний 

роздатковий матеріал та відеофільми. 
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Зворотній зв'язок з випускниками таких шкіл надає можливість 

відслідковувати їх успішну роботу та в подальшому допомагати вчасно реагувати на 

потреби ринку, надаючи можливість покращити свої знання у наступних актуальних 

школах для них.  

Такі Школи не конкурують з дорадниками – консультантами, які приходять 

на допомогу виробникам та населенню з тренінгами та рекомендаціями, а, навпаки, 

навчають розуміти ту проблему, що перед ними повстала, а потім вже звертатися до 

консультантів, щоб знайти найкраще її вирішення. Отримання знань у Бізнес школах  

значно дешевше, ніж послуги дорадників. 

Започатковані Бізнес школи – це новий освітній крок на зустріч інноваціям, 

їх успішному втіленню в життя. 

Для консалтингу стають дуже важливими Web-технології та Інтернет 

ресурси, що надають унікальні можливості доступу до інформації та  реалізації 

інтерактивного консультування та  дистанційного навчання [14].  

Прикладом цього є розробка високоефективної інтерактивної  

консалтингової системи «КОНКА» для вирощування моркви за сучасними 

технологіями [15].  

Розроблений приклад інтерактивної консалтингової системи вказує на її 

переваги та особливості щодо забезпечення знаннями та відповідями на питання 

клієнта. 

Режими роботи системи «КОНКА», мають чотири ступені.  

1. Стаціонарний ступень – коли система знаходиться у консультанта. До 

нього приходить клієнт і консультант, викори-стовуючи систему, формує для нього 

рекомендації.  

2. Автономний ступень – коли клієнт купує цю систему на CD диску, 

налаштовану на його бізнес, і сам навчаючись, формує для себе рішення.  

3. Абонентний ступінь – коли клієнт підписується на обслуговування цією 

системою регулярно через Інтернет за абонентну плату.  

4. Дистанційний ступень – коли клієнт дістає доступ до системи, 

підключившись до Інтернет. 

Запропонований підхід  забезпечує покроковий режим діалогу між 

користувачем та комп’ютером, в результаті чого на дисплеї візуально 

представляється необхідна для користувача інформація. При цьому забезпечуються 

наступні основні вимоги для інтерактивного формування рішення: простота та 

зручність у користуванні; наявність логічності та послідовності; повнота формування 

рішення, тобто в наборі програмних функцій не повинно бути значних упущень; 

стійкість до помилок користувача; продуктивність та ефективність; економічність, 

тобто програмне забезпечення не повинно бути дорогим. 

Таким чином, застосування таких інтерактивних консалтингових систем 

надає сільгоспвиробнику, населенню, працівнику культури і освіти сучасний 

інструмент пізнавальної та виробничої діяльності із значним арсеналом 

інформаційно-консультаційних методів та комп’ютерних програм їх реалізації для 

знаходження конкурентоспроможного рішення в розвитку їх бізнесу. 

Іншим важливим напрямом інноваційного розвитку консалтингу стає 

застосування електронної дорадчої системи е-Екстеншн, що розробляється в НУБіП 
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України [16]. Основними партнерами е-Екстеншн є урядові структури, наукові 

установи та освітні заклади, дорадчі служби, приватний бізнес, громадські асоціації 

та міжнародні проекти. Ядром цієї системи є об’єднання фахівців за напрямами 

діяльності (овочівництво, бджільництво, аквакультура, театри,  виставки, зелений 

туризм. освіта тощо) для яких створюється електронна платформа. 

Така система буде поширювати  інформацію, нові технології, знання за 

принципом «у будь який час та у будь якому місці», використовуючи для цього 

значний міжнародний  досвід. Користувачами такої системи будуть усі виробники та 

населення, державні та урядові структури України, міжнародні асоціації. У роботі 

використовується досвід американської системи електронного дорадництва еXtension 

з якою Університет активно співпрацює. Електронна платформа системи  е-Екстеншн 

включатє: 

-  веб-сайт (точка доступу) для координації та підтримки мережі знань, 

координаторів напрямків, мережі дорадників, проведення консультування; 

- систему управління дистанційним навчанням із банком електронних 

навчальних курсів по галузях господарювання  та напрямках знань; 

-  систему проведення вебінарів; 

-  створення мережі знань (бази даних, бази знань та  агроВікі) по сферах 

діяльності (агровиробництво, культура, туризм, освіта тощо) та їх напрямах; 

-  організацію Сall центру дистанційного консультування та підтримки 

користувачів та учасників системи; 

-  створення та інформаційну підтримку спільнот  практиків (СП) по сферах 

діяльності тощо. 

Висновки. Таким чином, застосування інноваційного консалтингу у різних 

сферах діяльності потребує подальшого удосконалення Державної політики. Велике 

значення в цьому приділяється удосконаленню системи сільськогосподарського 

дорадництва, розробці інноваційних консалтингових систем,  таких як інтерактивна  

консалтингова система «КОНКА», електронна система розвитку дорадчого сервісу е-

Екстеншн, а також  розвитку освітніх програм, бізнес шкіл, що сприятиме розвитку 

конкурентоспроможного виробництва, підвищенню культури, рівня життя населення.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЯКОЮ ВОНА Є В УКРАЇНІ? 
 

У статті представлений аналіз динаміки інвестиційних вкладень в основний 
капітал, що є одним із найважливіших факторів зростання виробництва. 
Обґрунтовано, що зростаючою вважається економіка, в якій валові інвестиції в 
основний капітал перевищують амортизацію. Наведено показники норми валових 
інвестицій та індекси фізичного обсягу ВВП за 2001-2011 рр., що свідчать про низькі 
темпи зростання української економіки. Зроблено низку пропозицій щодо 
покращення інвестиційної політики в Україні. 
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активності. 

 

L.G. SHMORGUN,  
PhD in Economics, prof.,  
National Academy of Supervisory frame of culture and arts. 

 

INVESTMENT POLICY: WHAT IS IT LIKE IN UKRAINE? 
 

The article contains analysis of the dynamics of investments into fixed capital 

which is one of the most important factors of production growth. It is proved that economy 

is growing when gross fixed investments exceed depreciation. The indices of gross 

investment rate and volume indices of GDP for the years 2001-2011 are presented. They 

show low rates of growth of the Ukrainian economy. The author makes a set of proposals to 

improve the investment policy in Ukraine. 

Keywords: investment policy, capital assets, depreciation, gross investments, gross 

domestic product, growth rate, index of investment activity. 
 

In economic literature the investment policy is determined as a set of measures which 

are held by the state and enterprises in the form of establishment of investments amount and 

composition, search of directions for their use, sources of investments obtainment with due 

regard to necessity to renovate capital assets and increase their technological level [1, 273]. 

Analysis of modern state of investments to capital assets as a representation of investment policy 

of state authorities and business operators is one of the most urgent problems for the research.  

Investments, as placement of funds for increase of capital assets, represent one of 

the most important factors of production increase. Therefore, the analysis of modern state 

of investments to capital assets as a representation of investment policy of state authorities 

and business operators is one of the most urgent problems for the economic research. 
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Many Ukrainian scientists such as M. Sayepko, О.І. Idrisov [8], A.S. Philipenko, 

О. Rogach [9] and others dedicated their studies to analysis of state, dynamics and 

problems of investment policy in Ukraine. 

Investment policy is the integral part of the state economic policy alongside with 

tax, finance and credit, pricing and other types of economic policy. A Canadian scientist 

Paul Leslie, known for his studies in the sphere of state policy, determines the essence of 

the state policy as “direction of action or refrain from it chosen by state authorities in order 

to settle a particular problem or a set of interdependent problems” [2, 22]. Thus, lack of 

actions on the part of state authorities and owners of enterprises concerning the problems of 

economy investment activity may also be rendered as the type of state investment policy. 

The main representative value in general investments is occupied by investments 

into the capital assets. In economic literature investments to capital assets are considered as 

gross investments being a part of two components: amount of depreciation and net 

investments. The state of economy development depends on ratio in gross investments of 

depreciation allocations and net investments. According to one publication, depending on 

different ratios between these components, economy may be increasing, static and 

stagnation. Economy is considered to be increasing when gross investments exceed 

depreciation, that is, when they comprise a part of net investments. Then economy is on the 

upgrade which means that its production assets are increasing as the basis of gross domestic 

product increasing. Static or stagnation economies reflect the situation when gross 

investments and depreciation are equal. This means that economy is in the quiescent state. 

It produces as much capital as it is needed to replace facilities consumed in the process of 

GDP production this year. Unfavorable situation of economy stagnation occurs when gross 

investments are less than depreciation, that is, more capital is consumed than produced. 

Stagnation economy doesn’t have enough gross investments to replace the capital 

consumed in annual production [3, 135-138]. The most typical is the situation when gross 

investments exceed depreciation, besides the state of economy development depends on the 

amount of this exceeding.   

Quantitative characteristics of such influence of gross investments to the capital 

assets on economy development, in economic literature, is proposed to determine with the 

help of rate of gross investments to the capital assets. This index is calculated as percentage 

ratio of volume of gross investments to capital assets to the amount of gross domestic 

product with the following formula: 
 

N=I/V*100, 
 

where N – the rate of gross investments to capital assets; 

I – gross investments to capital assets; 

V – amount of gross domestic product. 

It is widely accepted that the rate of gross investments to capital assets is on the 

level of 30-40% in the countries with high rates of economic growth, for the countries with 

average and low rates of economy growth – on the level of 18-20% [4, 367]. Upon 

availability of statistical data on placement of net investments to capital assets, it would be 

reasonable to calculate the index of the rate of net investments to capital assets according to 

the same formula.  

Object of the present article is the dynamic analysis of rates of gross investments 

to capital assets, gross domestic product and rates of gross investments to capital assets as 
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the main indices which characterize the level of investment policy of the state authorities 

and owners of enterprises.   

It should be mentioned that available statistical information enables to carry out 

quite a substantial analysis of dependence of gross domestic product dynamics on the rates 

of gross investments to capital assets. The information on gross domestic product dynamics 

and gross capital formation of capital assets in fixed prices of the year 2007 is of great 

significance in this regard. The index of gross capital formation of capital assets is formed 

within the national accounting framework as one of the elements of final consumption of 

gross domestic product in the form of gross investments to capital assets. Unfortunately, 

our statistics doesn’t publish the data on placement of net investments to capital assets, 

what in its turn excludes making complete assessment of investment policy in country. 

First of all, let’s consider the dynamics of gross domestic product and gross capital 

formation of capital assets in the context of dependence of GDP growth upon investments 

to capital assets (Table 1) [10]. 
Table 1 

 

Gross domestic product and gross capital formation of capital assets, 
for 2001-2011 yrs.  

 

Years  

Gross domestic product  Gross fixed capital formation 

volumes, 

bln hrn 
volume indices, % 

volumes, 

bln hrn 
volume indices, % 

in actual 
prices 

in actual 
prices of 

year 
2007  

in actual 
prices 

in actual 
prices of 

year 
2007 

in actual 
prices 

in actual 
prices of 

year 
2007 

in actual 
prices 

in actual 
prices of 

year 
2007 

2001 204.2 468.4 100.0 65.0 40.2 83.3 100.0 42.0 

2002 225.8 493.0 110.6 68.4 43.3 86.2 107.6 43.4 

2003 267.3 540.0 130.8 74.9 55.9 105.3 137.0 53.1 

2004 345.1 605.3 168.8 84.0 77.8 126.9 193.5 64.0 

2005 441.4 622.5 219.4 86.5 97.0 131.9 241.1 66.5 

2006 544.1 670.0 266.4 92.9 133.9 159.5 332.9 80.4 

2007 720.7 720.7 352.9 100.0 198.3 198.3 443.3 100.0 

2008 948.0 737.3 464.2 102.3 250.2 195.0 622.1 98.8 

2009 913.3 628.5 447.9 87.2 167.6 97.0 416.2 48.9 

2010 1082.6 654.6 530.2 90.8 196.0 100.8 486.5 50.8 

2011 1302.1 688.6 637.7 93.5 241.8 108.0 601.3 54.5 

 

From the data presented in Table 1 it can be seen that during ten years gross 

domestic product in actual prices grew by 6,4 times. At first sight these are high growth 

rates. But if to exclude from its dynamics the inflationary component, it appears that actual 

volume of GDP in actual prices of the year 2007 grew merely by 1,4 times. For this period 

the rates of gross capital formation od capital assets grew a little less: in actual prices by 6 

times but in prices of the year 2007 – by 1,3 times. This means that GDP growth happened 

not only as a consequence of gross investments to capital assets but also due to many other 

factors. Moreover, there can be observe such dynamics peculiarities of gross capital 

formation of capital assets in prices of the year 2007 which couldn’t essentially influence 

the GDP growth. If to calculate average annual rates gross capital formation for the years 
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2001-2003 (91,5 bln hrn) and for the years 2009-2011 (401,9 bln hrn), it will turn out that 

average annual gross capital formation grew only by 14,2%.  

It is also important to analyze the dynamics of gross investments to capital assets 

and, in particular, calculate yearly indices of rates of gross investments to capital assets. 

These indices are presented in Table 2 [10, 25].  
Table 2 

 

Gross investments to capital assets and the rate of gross investments to capital 

assets, for 2001-2011 yrs. 
 

Years  GDP 
(bln hrn) 

Gross 
investments to 
capital assets 

(bln hrn) 

Indices of gross 
investments to capital 

assets (%) 

The rate of 
gross 

investments 
to capital 
assets (%) 

up to the 
previous 

year 

year 
2001=100,0 

2001 204.2 37.6 100.0 100.0 16.0 

2002 225.8 37.2 114.1 144.1 16.5 

2003 267.3 51.0 137.1 156.4 19.1 

2004 345.1 75.7 148.4 232.2 21.9 

2005 441.4 93.1 123.0 285.6 21.1 

2006 544.1 125.3 134.6 384.3 23.0 

2007 720.7 188.5 150.4 578.2 26.2 

2008 948.0 239.1 126.8 733.4 25.2 

2009 913.3 151.8 63.5 465.6 16.6 

2010 1082.6 157.0 99.3 462.2 13.9 

2011 1302.1 209.1 138.7 641.4 16.1 
 

The Table 2 shows that gross investments to capital assets during 11-year period 
grew by 6,4 times. Growth of gross investments to capital assets is mainly connected with 
infrastructure development for the 2012 European football championship holding. Real 
boom of placement of gross investments to capital assets was observed during 2006-2008 
yrs., after which there happened a dramatic drop. But did these significant investments 
promote the development of economy? In this regard we can report the statement of ex-
Minister of Economic Affairs – Roman Shpek: “We have built different infrastructure 
facilities for that Euro-2012. And now the question – do we need all this? Can we maintain 
it? The citizens of Lviv don’t know what to do with their stadium. Many airports are not 
used. We should invest money so that it would improve our life and promote welfare of 
children and grandchildren”[5]. 

The dynamics of rate of gross investments to capital assets, presented in the Table 
2, confirms the sufficiency measure of gross investments to capital assets for the 
development of economy. If from the statistical series of rates indices of gross investments 
to capital assets to exclude the data for the years of investments boom connected with Euro-
2012, it will turn out that during the other years (the beginning and end of statistical series) 
the rate of gross investments to capital assets ranged from 16,0% to 16,5%. Providing that 
the rates of gross investments to capital assets at the level 18-20% correspond to average 
and low growth rates, then it means that our economy is developing in very low rates. In 
particular, this revealed as it was shown in the Table 1, in GDP dynamics in actual prices of 
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the year 2007. In addition, let’s consider the GDP dynamics in actual prices as compared to 
the year 1990 and in the context of international comparisons (Picture 1) [10, 15]. 

Picture 1 
 

Indices of actual volume of gross domestic product in Ukraine  

 

In the diagram we can see that GDP production of the year 2000 fell to 40% in 
relation to the year 1990. After that there can be observed gradual GDP growth which, with 
due regard to crisis downfall in 2009, stopped in the year 2011 at the point of 70% from the 
rate of the year 1990. It turns out that Ukraine is the most backward country in the 
production of gross domestic product among other CIS countries which for the same period 
increased their GDP production on an average by 1,5 times as compared to the year 1990 
[6]. Simple calculation shows that under such GDP growth rates Ukraine will need 13 years 
more in order to achieve the level which was in the year 1990. Disastrous drop of GDP 
production is the consequence of destructive market transformations which caused decline 
of the whole sector of national economy. In order to achieve the GDP production at the 
level of the year 1990, it is necessary to make powerful investments to the most important 
industrial sectors and agro-industrial complex. But with current investing rates of economy 
there is a doubt: is our country able to return to the level of GDP production as it was in the 
year 1990? 

Conclusions and propositions 
1. Dynamics of actual volume of gross domestic product, in particular as compared 

to the year 1990, gross investments to capital assets and rates of gross investments to 
capital assets showed that economy of Ukraine is developing in low rates and in our 
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country there is no investment policy both at the level of enterprises and at the 
governmental level. 

2. Investment policy will function when there will be developed and implemented 
in practice a set of measures which should be held by the state and enterprises in  in the 
form of establishment of investments amount and composition, search of directions for their 
use. These measures should include definite sanctions concerning such enterprises which 
invest their profit to offshore areas and stimuli for those enterprises which direct large sums 
at investments to capital assets.  

3.  
4. For grounding of measures foreseen by the investment policy it is necessary to 

improve information base, in particular, supplement statistical reporting by the index of net 
investments to capital assets, as well as re-establish the index of commercial capital assets 
in statistical compilations.  

5. The idea of State Taxation Service to strike the index of investment activity for 
enterprises of all forms of ownership twice a year also deserves great attention [7]. Such 
index may be represented by the rate index of gross investments to capital assets calculated 
as ratio of money spent by enterprise for gross investments to capital assets to income 
obtained by it. But such reporting on investments made by enterprises to capital assets 
should be handed to State Statistics Service. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ВЫЯВЛЕНИИ НАЛИЧИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ПАТОГЕННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

Актуальность исследования. 

В настоящее время вопрос борьбы с особо опасными инфекциями приобретает всё 

большее значение, в том числе и на международном уровне. Возникающие эпидемии 

«птичьего», «свиного» гриппа, распространение вируса Эбола, других возбудителей 

заболеваний, имеющих значительный уровень вирулентности, требует немедленной 

реакции со стороны специалистов. Первым и, пожалуй, одним из самых важных этапов в 

борьбе с вирусами и микроорганизмами, является этап раннего выявления патогенов у 

реальных носителей, больных и в объектах окружающей среды. Проблема существенно 

осложняется тем, что речь идет о выявлении наличия патогена не только при анализе 

чистой культуры, но и при определении патогенов непосредственно в зараженном 

объекте (человек, животное, вода и т.п.).  

Для решения данной задачи нами был использован Программно-аппаратный 

комплекс спектральной коррекции «КСК-БАРС» (в дальнейшем «КСК-БАРС») [1], 

разработанный специалистами Корпорации «Информационная медицина». Данный 

прибор позволяет выявить изменение состояния некоторых нозологических маркеров 

у инфицированных объектов. Однако указанные маркеры не дают непосредственного 

ответа на вопросы относительно заражения. В частности, невозможно напрямую 

выявить ни тип патогенного возбудителя, ни его концентрацию, ни время заражения. 

Ситуация усугубляется высокой степенью зависимости показателей маркеров от 

конкретного зараженного объекта, что приводит к изменению показателей маркеров 

для каждого конкретного зараженного объекта. В общем случае, такие данные носят 

нечеткий не стационарный характер. Это ограничивает возможность прямого 

применения «КСК-БАРС» для выявления наличия патогенов в конкретном носителе. 

В данной ситуации возникает необходимость построения нового алгоритмического 

обеспечения, которое позволит осуществить обработку измерения нозологических 
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маркеров с целью диагностирования различных патогенов непосредственно у 

инфицированных объектов. Кроме того, важным вопросом является использование 

диагностического обеспечения для прогнозирования течения инфекции с целью 

своевременной реакции на развитие заболевания. В настоящее время методов 

неинвазивного и бесконтактного метода выявления патогенных микроорганизмов в 

живых и неживых объектах с использованием слабых электромагнитных полей 

объекта, по данным литературы, нами не найдено. 

Цель исследования - изучить возможность выявления наличия патогенов в 

зараженных объектах с использованием программно-аппаратного комплекса 

спектральной коррекции «КСК-БАРС» на основе использования новых подходов к 

обработке нечетких данных в условиях шумов объекта. 

При этом были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать новый алгоритм обработки данных нозологических 

маркеров, полученных при записи с программно-аппаратного комплекса 

спектральной коррекции «КСК-БАРС», с использованием Fuzzy-технологии 

обработки нечетких данных [3], с целью распознавания различных типов патогенов в 

зараженных объектах. 

2. Изучить возможность применения разработанного нами алгоритма 

обработки данных для определения наличия патогена в изучаемом объекте, типа 

патогена и степени заражения объекта. 

В данной статье представлена общая формальная постановка задачи 

диагностирования патогенов, подход к решению задачи и представлен ряд 

полученных результатов применения данного подхода.  

Общее описание сути рассматриваемой задачи. 

В основе алгоритмов обработки данных нозологических маркеров, 

полученных при записи «КСК-БАРС», использовалась Fuzzy-технология обработки 

нечетких данных. «КСК-БАРС» измеряет значения потенциалов слабых 

электромагнитных полей объекта на основе использования эффекта биорезонанса 

(спектрально-корреляционный тест - метод СКТ). Предварительная обработка 

сигнала от объекта позволяет получить запись в виде временного графика. Время 

записи составляет 3 сек. Данный сигнал позволяет сопоставить его с эталонными 

записями маркеров. В качестве эталонных записей маркеров могут быть рассмотрены 

нозологические маркеры. Каждый из данных маркеров представляет собой запись 

сигнала с конкретного объекта, содержащего возбудитель. При этом реальный 

диагноз для данного объекта четко установлен. Однако очевидно, что для различных 

инфицированных объектов сигналы будут разные. Это обусловлено множеством 

факторов внутреннего состояния объекта. Такой факт существенно затрудняет 

использование записи объекта в качестве эталона наличия патогена и делает эту 

задачу нечеткой. В этих условиях для обработки сигналов и проведения 

диагностирования необходимо использование специальных математических 

подходов, позволяющих проводить обработку нечетких данных. 

Таким образом, в результате снятия сигнала с исследуемого объекта на основе 

выбранных нозологических маркеров имеется возможность получить значения M  

маркеров в процентах. При этом, чем выше процент, тем больше проявляются 
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свойства маркера. По значениям маркеров определяются N  вариантов 

диагностирования. Каждый диагноз определяет области значений подмножества 

маркеров. Измерение слабых электромагнитных полей объекта осуществляется с 

шумами. По набору значений маркеров можно поставить диагноз относительно 

наличия патогена, его вида, времени инфицирования и т.д. Таким образом, задача 

сводится к необходимости создания системы поддержки решений (СПР) для 

проведения диагностирования. СПР должна была обеспечить определение наиболее 

возможного диагноза. 
 

Формальная постановка аналитической задачи диагностирования. 
Формальную постановку задачи необходимо рассматривать в виде 

последовательности взаимосвязанных шагов. Указанные шаги определяют 

содержание алгоритма формализации аналитической задачи. 
 

Шаг 1. Определение типа задачи и состава подзадач. 

Общая структура взаимодействия «КСК-БАРС» с объектом и врачом можно 

представить в виде структурной схемы рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура взаимодействия прибора с пациентом и врачом 
 

На рис. 1. Представлены две взаимодействующие задачи: )(3 Yub
 - задача 

оценивания на основе показаний прибора «КСК-БАРС», )(3 ob
b Fu  - задача 

идентификации (адаптации) модели оценивания. Далее мы рассматриваем, прежде 

всего, задачу оценивания. Для решения данной задачи нам важно определить её тип. 

Результатом решения приведенной аналитической задачи является постановка 

диагноза. Диагноз ставится один раз для одного объекта. Следовательно, задача 

является одноактной, статической. Диагноз является выходными данными. 

Следовательно, задача относится к классу задач оценивания. В задаче имеется N  

диагнозов. Каждый диагноз задан и определяет множество значений маркеров. 

Диагноз является классом множества значений маркеров. Таким образом, 

приведенная задача относится к задаче классификации [2]. 

Пациент «КСК-БАРС» СПР Врач 

Электромагнит-
ный сигнал 

Значение 
маркера 

Возможный 
диагноз 

Заключение 
врача 

)(3 Yub

)(3 Yub
 

)(3 ob
b Fu

 



90 
 
 
 

Рассмотрим последовательно формализацию приведенной задачи как задачи 

классификации. 
 

 

Шаг 2. Формальное представление исходных данных 

Рассмотрим формализацию необходимых для решения исходных данных 

задачи. 

1. Обозначим  MjXx j ,1  – множество нозологических маркеров. 

2. Для каждого маркера определены области значений 

  MjVv jj ,1100,0  .  

То есть значение маркера выражено в процентах. Для задачи выполняется 

условие: 

   100,0,100,0,  jj vVj . 

3. Пусть Mjj ,1,   шум, который искажает значение j –го маркера для 

каждого конкретного объекта, что обусловлено его внутренним состоянием. В 

данной задаче считаем, что шум является некоторой величиной, искажающей 

показания маркера Xx j  . В этом случае для любого маркера измеренное значение 

определяется соотношением: 

j
tr
jjj vv  *,  ,                                             (1) 

где  100,0jv , 
tr
jv  – неизвестное истинное значение маркера Xx j  , (*) 

– неизвестный оператор, искажающий показания маркера 

Введем обозначения для рассмотренных значений маркеров. Пусть 

 MvvvV ,,, 21   – вектор значений измерений маркеров,  tr
M

trtrtr vvvV ,,, 21   

– вектор истинных значений маркеров,  M ,,, 21   – вектор значений 

шумов. Тогда в векторной форме выражение (1) будет иметь вид: 

*trVV  .                                                   (2) 

4. Вектор  MvvvV ,,, 21   определяет состояние маркеров из множества 

маркеров X . Обозначим это состояние  xl . Все множество состояний объекта 

будем обозначать в виде     LlxX l ,1  . 

5. Пусть  NiyY i ,1  – множество диагнозов. Обозначим jij VA   – 

множество значений маркера Xx j   характерных для диагноза Yyi  . Для 

диагноза Yyi   существует отображение: 

j
def

ij VYXR :
                                              

(3) 
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Отображение ijR  определяет для каждой пары   MjNiyx ii ,1,,1,   

подмножество jij VA  . Формально можно записать: 

  jijij VARDom  ,                                             (4) 

где  ijRDom  – область значений отображения ijR . Тогда для конкретного 

измерения заболевание Yyi   будет определяться векторным отображением: 

M
def

M

j

iji VVYXRR 


 1

1

.                         (6) 

6. Как правило, области, которые формализовали множества значений маркера 

для конкретного диагноза, представляют собой нечеткие подмножества jij VA  . 

Поэтому для формализации диагноза Yyi   по значению j –го маркера 

использовалось распределение плотности нечеткой меры уверенности. Построение 

нечетких областей является важной самостоятельной задачей. Она была решена на 

основе обработки множества нозологических маркеров с объектов, у которых был 

заведомо известный диагноз. 

Функция уверенности для j –го маркера для i –го заболевания определяется 

соотношением нечеткой мерой [2]: 

   1,02:  jV

ijg .                                                 (7) 

Тогда можно определить вектор функций нечетких мер в виде:  

   MjNigiji ,1,,1,                                        (8) 

Этот вектор описывает множество значений маркеров из  множества X  для 

i –го заболевания из множества диагнозовY . 

7. Пусть  KkzZ k ,1  множество объектов. Тогда вектор значений 

измерений маркеров для k –го объекта с учетом шума будет определяться в 

виде  k
M

kk
k vvvV ,,, 21  . 

Этот вектор измерения определяет состояние k –го объекта в виде 

   Xxk  . 

 

Шаг 3. Схема формального представления аналитической задачи 

Измерение прибором маркеров для объекта формализуется отношением: 

 XZ def : .                                         (9) 
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Данное отображением описывает электромагнитные сигналы для объекта и 

получение значений маркеров в условиях шумов. 

В результате измерения значения маркеров определяется состояние объекта 

   Xxk   с вектором значений маркеров  k
M

kk
k vvvV ,,, 21  . 

Модель определения диагноза задается отображением: 

  YX def: .                                               (10) 

Это процедура измерения. Она соответствует постановке диагноза для 

объекта. Каждый диагноз Yyi   определяет на множестве значений маркеров 

кластер, как подмножество вида    XyCl i  . 

Кластеру  iyCl  соответствует вектор нечётких мер 

   MjNigiji ,1,,1,  . Кластер  iyCl  в пространстве состояний маркеров 

имеет вид гиперкуба. Для двух маркеров Xxx jj 1,  кластеры  iyCl  и  1iyCl  

могут иметь вид, как представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Представление кластеров в пространстве состояний маркеров 
 

Фактически, отображение   есть содержание аналитической задачи 

оценивания. Данная задача решается в СПР. Формальное представление 

аналитической задачи с учетом введенных формальных значений определяется 

схемой рис. 3. 

 iyCl  

 1iyCl  

1jV  

1, ijA  ijA ,  
jV  

ijA ,1  

1,1  ijA  
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Рис. 3. Схема задачи диагностирования 

 

Шаг 4. Выбор критерия эффективности 

Для постановки правильного диагноза был определен критерий «совпадения» 

измеренного вектора  k
M

kk
k vvvV ,,, 21   с кластером  iyCl . Кластер в 

пространстве значений маркеров определяется областью нечеткого гиперкуба 

MiMi VVAA   11 . 

Для N  кластеров множество векторов нечётких мер 

   MjNigiji ,1,,1,   для объекта Zzk   будет определять матрицу 

вида: 

   

   















k
MNM

k
N

k
MM

k

vgvg

vgvg







11

1111

 

Размерность матрицы составляет   MNYXCard  . Элементами 

матрицы являются значения соответствующей нечеткой меры для измерения 

состояния объекта Zzk  . Данная матрица позволяет определить N  функций вида 

    NjMiYXyx jik ,1,,1,1,0:   со значениями    k
jijjik vgyx  . 

Для определения диагноза важности маркеров различны. Данный факт 

определяется условной нечеткой мерой вида:    1,02:  YX
M y . Данная 

условная нечеткая мера определяет важность учета значения маркера для 

конкретного диагноза. В качестве критерия оценки использовалось следующее 

соотношение: 

     








 
X

Xik
Yy

k yyxsy  maxarg*
                         

(11) 

где     
X

s  обозначение нечеткого интеграла Сугено [4], а  yxik  значение 

функции уверенности по маркеру Xx j   для диагноза Yyi  . 

 

 

 

 

DMP 

 
Z (Х) 

 

 

Y={Cl} 
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Шаг 5. Формальная постановка задачи 

Аналитическая задача постановки диагноза формально описывается в виде 

кортежа [5]: 

 

KZYX ,,,,,,,                                              (12) 

где:  

1.   - пространство состояний объекта. Отдельное состояние   

описывается множеством характеристик - маркеров.  

2. X - множество маркеров, описывающих состояния   объекта 

диагностирования. Каждая характеристика Xx j   принимает значения в своем 

множестве значений  jV . 

3. Y  - пространство выходных значений - диагнозов. 

4. Z  – множество объектов. 

5.   – множество шумов измерения значения маркеров. 

6.  XZ def :  - отображение, описывающее состояние объекта. 

7.   YX def:  - выходное отображение определения диагноза.  

8. K  – критерий для диагноза объекта   на основе нечетко-

интегральной зависимости (11). 
 

Постановка задачи классификации. 

Пусть объект описывается в виде кортежа (12). Пусть определено множество 

диагнозов Y . Диагнозы определяют множество классов   iyCl  состояний. 

Каждому классу  iyCl  состояний соответствуют множества значений 

характеристик  
CljV  из множества X . Необходимо найти отображение 

  YX def: , позволяющее отнести произвольное состояние  , с 

характеристиками Xx j  , в один из заданных классов состояний   iyCl . 

Схема задачи классификации (диагностирования) приведена на рис. 3. Выбор 

класса определяется процедурой   YX def:  по критерию (11). 
 

Результаты исследования предложенного подхода к решению задачи 

Предложенный подход был проверен на выявлении типа патогена зараженных 

подопытных мышей. В частности были проведены исследования для двух случаев: 

1. Исследование возможности выявления наличия заражения вирусом мышиного 

гриппа A/PR/8/34 в различных разведениях – 10-3-10-7.  

2. Во втором исследовании ставилась задача определения типа патогенна у мышей. 

В качестве исследуемых патогенов рассматривались штамм вирус гриппа A/PR/8/34 в 

разведениях – 10-3-10-7 и патогенный штамм Francisella tularensis в разведениях 10-1-10-3. 

Для проведения исследований алгоритмы выявления наличия патогена были 

реализованы в виде программного продукта Fuzzy Diagnostics. Данный программный 
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продукт позволил реализовать технологию решения поставленной аналитической 

задачи на основе использования Fuzzy-технологии обработки нечетких данных в 

условиях нестатистической неопределенности. Для обработки нечетких данных 

использовались теория нечеткой меры и нечетко-интегрального исчисления. 

Для решения первой задачи были использованы 22 нозологических маркера. 

Измерение по «КСК-БАРС» позволяют получить характерный «профиль» значений 

маркеров. В табл. 1 и на рис. 4. приведены значения нозологических маркеров для 

произвольно выбранной здоровой мыши и зараженной мыши вирусом гриппа 

A/PR/8/34 в разведении 10-3 в первый день после заражения. 

Таблица 1. 

Значения нозологических маркеров 
 

Индекс маркера 
Произвольная 

здоровая мышь 

Мышь зараженная. 
Разведение 10-3, 1-й день 

после заражения 
 

[h] 2 0.962696 0.688557 

[h] 1k2 0.617115 0.421963 

[i] 31o 0.744625 0.59496 

[i] 51o 0.818827 0.661542 

[i] 71o 0.855208 0.656365 

[i] APR834_3 0.929337 0.756685 

[i] APR834_4 0.929499 0.725774 

[i] APR834_5 0.897021 0.728075 

[i] APR834_6 0.888282 0.731718 

[i] APR834_7 0.930789 0.691577 

[i] 41o1 0.760012 0.866001 

[i] 61o1 0.82054 0.937038 

[i] 31o2 0.622396 0.445463 

[i] 51o2 0.778616 0.585708 

[i] 71o2 0.699974 0.51172 

[i] 41о3 0.852037 0.759754 

[i] 61о3 0.826389 0.679785 

[i] 31о6 0.673147 0.494473 

[i] 51о6 0.529647 0.347732 

[i] 71о6 0.828216 0.664631 

[i] 41О7 0.408443 0.21551 

[i] 61О7 0.420307 0.222933 

 

Как видно из приведенных данных «КСК-БАРС» позволяет получить 

сепарабельное множество маркеров для последующего диагностирования вируса 

непосредственно в носителе. 
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Рис. 4. Значения нозологических маркеров 

 

Для диагностирования наличия инфицирования, а также для определения срока 

заражения, концентрации вируса было использовано 31 диагноз. Применение 

предложенного подхода позволил четко определить диагнозы для всех подопытных 

мышей. Для примера двух мышей, представленных выше, значения функции 

уверенности на множестве диагнозов представлены в табл. 2 и на рис. 5. 
 

Таблица 2. 

Оценки диагнозов 
 

Код 

состоя-

ния 

 

Диагнозы/Сеансы До 
заражения 

1 день 
после 

заражения 

0 мыши не зараженные  0.6937 0.0479 

р3д0 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 3 день 0 
0.19 0.1429 

р3д1 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 3 день 1 
0 0.7381 

р3д2 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 3 день 2 
0.0479 0.2837 

р3д3 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 3 день 3 
0.2837 0.0508 
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р3д6 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 3 день 6 
0.0508 0.237 

р3д7 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 3 день 7 
0.0508 0.0955 

р4д0 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 4 день 0 
0.0955 0.1429 

р4д1 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 4 день 1 
0.0479 0.5137 

р4д2 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 4 день 2 
0 0.266 

р4д3 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 4 день 3 
0.3301 0.0479 

р4д6 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 4 день 6 
0.0479 0.266 

р4д7 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 4 день 7 
0 0.0479 

р5д0 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 5 день 0 
0.237 0.1429 

р5д1 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 5 день 1 
0.0479 0.0508 

р5д2 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 5 день 2 
0.0508 0.3301 

р5д3 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 5 день 3 
0.2837 0.0508 

р5д6 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 5 день 6 
0.0479 0.0508 

р5д7 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 5 день 7 
0 0 

р6д0 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 6 день 0 
0.1429 0.1429 

р6д1 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 6 день 1 
0.0479 0 

р6д2 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 6 день 2 
0 0.19 

р6д3 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 6 день 3 
0.0479 0.3301 

р6д6 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 6 день 6 
0.1429 0.266 

р6д7 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 6 день 7 
0 0.0479 

р7д0 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 7 день 0 
0.2029 0.0508 

р7д1 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 7 день 1 
0.0508 0.559 

р7д2 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 7 день 2 
0 0.19 
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р7д3 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 7 день 3 
0.4836 0.364 

р7д6 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 7 день 6 
0.1429 0.237 

р7д7 мыши зараженные вирусом гриппа A/PR/8/34- 

мышиный. разведение 7 день 7 
0.0479 0.0955 

 

 
Рис. 5. Оценки диагнозов 

Как видно из приведенного графика и таблицы идентификация диагноза четко 

соответствует состоянию контрольного образца. В частности, для здоровой мыши 

максимальная оценка соответствует диагнозу «0», а для зараженной вирусом гриппа 

мыши в первый день после заражения максимальная оценка соответствует диагнозу 

«р3д1» (разведение 10-3, 1-й день после заражения вирусом гриппа). Аналогичные 

данные наблюдаются в разведениях 10-4 (р4д1), 10-7 (р7д1), а в разведениях 10-5 и 10-6 

максимальная оценка приходилась на второй (р5д2) и третий (р6д3) дни.  

Во втором исследовании осуществлялась проверка эффективности 

диагностирования для различных патогенов. В частности рассматривался штамм 

вирус гриппа A/PR/8/34 в разведениях 10-3 – 10-7, а также патогенный штамм 

Francisella tularensis (в таблицах и рисунках – «tularemia») в разведениях 10-1- 10-3.  

В результате исследований были получены данные, под-тверждающие 

эффективность подхода. Например, для диагностики вируса гриппа в разных разведениях 

данные приведены в таблице 3 и на рис. 6. 

Таблица 3. 

Распознавание мышиного гриппа A/PR/8/34 в разных разведениях 
 

Диагноз Вирус гриппа A/PR/8/34- в разведениях 

APR834_3 APR834_4 APR834_5 APR834_6 

 

APR834_7 

 

Вирус гриппа 
A/PR/8/34- в 
разведениях 
 

0.9569 0.8844 0.8844 0.7901 0.9327 
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Мыши не 
зараженные 
 

0.2513 0.3857 0.3857 0.1905 0.1905 

Мыши, 
зараженные 
вирусом 
гриппа 
A/PR/8/34- в 
разведениях 
 

0.0918 0.1905 0.1905 0.1905 0 

Мыши, 
зараженные 
патогенным 
штаммом 
F.tularensis в 
разведениях 
 

0 0 0 0 0.0483 

Штамм 
F.tularensis в 
разведениях 
 

0 0 0 0 0 

 

 
Рис. 6. Распознавание вируса гриппа A/PR/8/34 в разных разведениях 

 

Данные по различным не зараженным мышам приведены в табл. 4 и рис. 7.  
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Таблица 4. 

Распознавание здоровых мишей 
 

Диагноз Мыши не зараженные 

mouse 1 mouse 2 mouse 3 mouse 4 mouse 5 

Вирус гриппа 
A/PR/8/34- в 
разведениях 
 

0.1905 0.1905 0.1905 0.3857 0.3857 

Мыши не 
зараженные 
 

0.7901 0.7901 0.7249 0.9996 0.7587 

Мыши, 
зараженные 
вирусом гриппа 
A/PR/8/34- в 
разведениях 
 

0.1905 0.1905 0.1905 0.5364 0.5855 

Мыши, 
зараженные 
патогенным 
штаммом 
F.F.tularensis  в 
разведениях 
 

0 0 0 0.1905 0.058 

Штамм 
F.tularensis в 
разведениях 
 

0 0 0 0.1905 0.1905 

 

 
Рис. 7. Распознавание здоровых мышей 

 

Таблица 5. 
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Сравнительные данные диагностирования различных объектов 
 

 APR834_4 mouse 4 mg3 mzl_4 tu_392_101_3 
 

Вирус гриппа 
A/PR/8/34- в 
разведениях 

0.8844 0.3857 0.3857 0 0 

 

Мыши не зараженные 0.3857 0.9996 0.3857 0.0048 0 
 

Мыши, зараженные 
вирусом гриппа 
A/PR/8/34- в 
разведениях 

0.1905 0.5364 0.8796 0 0 

 

Мыши, зараженные 
патогенным штаммом 
F.tularensis  в 
разведениях 

0 0.1905 0 0.7901 0.1905 

 

Штамм F.tularensis  в 
разведениях 

0 0.1905 0.1905 0 0.7901 

 
 
 
 
 

     

 

 

 
Рис. 8. Сравнительные данные диагностирования различных объектов 

 

Аналогичные данные имеют место и для распознавания мышей, зараженных 

патогенным штаммом F.tularensis в разведениях. Подход показал высокую 

эффективность при распознавании различных вирусов. В табл. 5 и на рис. 8 

приведены некоторые данные для различных исследуемых образцов (вирус гриппа 

(APR834_4) и F.tularensis  (mzl_4) в разведениях, зараженные вирусом гриппа (mg3), 

зараженные F.tularensis  (mzl_4) и здоровые мыши (mouse4).  
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Таким образом, как показали исследования, предложенная технология 

является эффективной. Полученные результаты показали практически 100% 

распознавание различных видов патогенов в различных разведениях у 

инфицированных мышей. Технология позволяет определить не только наличие 

патогена, но и определить его тип, разведение, а также степень заражения объекта. 

Предложенная технология может быть эффективно использована в борьбе с 

опасными патогенами. 

Выводы 

1. Применение разработанных нами алгоритмов обработки данных 

нозологических маркеров, полученных при записи с программно-аппаратного 

комплекса спектральной коррекции «КСК-БАРС» с использованием Fuzzy-

технологии обработки нечетких данных, позволяет проводить распознавание 

различных типов патогенов в зараженных объектах. 

2. Разработанная нами технология позволяет определить не только наличие 

патогена, но и определить его вид, а также степень заражения (уровень 

инфицирования) объекта. 

3. Применение новых алгоритмов обработки данных нозологических маркеров 

позволяет использовать программно-аппаратный комплекс спектральной коррекции 

«КСК-БАРС» для выявления наличия различных патогенов в живых и неживых 

объектах. 
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The article deals with new approaches to detection the presence of pathogens using 
the hardware-software complex "KSK-BARS" and new approaches to the fuzzy data 
processing. The possibility of using the received data to determine not only the presence of 
the pathogen, but also to determine its type, breeding, and the degree of contamination of 
the object are also discussed. 
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ЗДОРОВИЙ ГРУНТ – БАГАТСТВО КРАЇНИ 
 

Представлено результати сучасних досліджень щодо формування біологічно-

оптимізованого, здорового ґрунту за рахунок природного консорціуму ґрунтових 

мікроорганізмів (агентів мультифункціонального біологічного препарату Екстракон), 

який активно проявляє ефект оздоровлення ґрунту, підживлює рослини та прискорює 

процеси трансформації органічної речовини (рослинних решток) в біогумус. Дана 

інноваційна розробка вітчизняних вчених являється базовим блоком в системі 

екологічно безпечного ведення агровиробництва. 

Ключові слова: ґрунт, консорціум мікроорганізмів, біологічний препарат, 

Екстракон, біогумус 
 

Ґрунт являється головним джерелом біологічного різноманіття живих 

організмів, а мікроорганізми, як його основний генофонд та невід’ємний 

гомеостатичний компонент, мають широке видове і функціональне різноманіття, 

формують ґрунтовий покрив і його структуру та обумовлюють важливу 

функціональну роль в кругообігу речовин і енергії [1, 2].  

Наша країна має величезний потенціал для розвитку виробництва 

екологічної, якісної та органічної продукції рослинництва. Український аграрний 

сектор - володар величезних запасів природних ресурсів, не тільки рослинних, але і 

ґрунтових, і головне біологічних з майже нерозкритим потенціалом – це є основним 

інноваційним потенціалом аграрної науки. Зростаюча глобальна потреба 
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продовольства підвищується та підвищуються вимоги до безпечних технологій. Тому 

для країни важливо опрацювати та прийняти довгострокову стратегію комплексного 

розвитку Національного аграрного сектору. Ми – країна унікальних природних 

біологічних ресурсів, це наш науково-інноваційний бренд. Тут величезне поле 

комплексної діяльності для вчених землеробів, мікробіологів, фізіологів, 

рослинників, енергетиків, екологів.  

Особливості взаємодії мікроорганізмів між собою і рослинами мають 

різноманітні функціональні характеристики, що формують стійкі мікробні комплекси 

агроекосистем. Формування біологічно-оптимізованого ґрунту відбувається за 

рахунок оптимізації, розподілу природних функціональних груп ґрунтових 

мікроорганізмів з максимально відрегульованим кругообігом трофічних ланцюгів та 

сезонною циклічністю поживних речовин, являється базовим блоком в системі 

екологічно безпечного ведення агровиробництва. Оскільки ґрунт представляє собою 

системи, в які входять мінеральна, мікробно-рослинна частина, формування яких 

обумовлюється головним чином мікроорганізмами, то саме за оптимальних умов в 

цих системах відбуваються процеси ґрунтоутворення. Цілком вочевидь, що біолого-

екологічна складова ґрунту забезпечує формування просторово-функціональних 

характеристик здорового середовища [3, 4].  

Відомо, що рослинні рештки сільськогосподарських культур є середовищем для 

життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів, а після їх трансформації органічною 

матрицею для нових ґрунтових агрегатів, джерелом амінокислот, лігніну і поліфенолів, з 

яких утворюються гумусові речовини, органічна біомаса збагачує ґрунт значними 

запасами сполук вуглецю та азоту [5, 6]. Тому надходження в ґрунт органічної речовини 

рослинних решток є однією з ключових умов оптимізації властивостей і режимів ґрунту, 

зниження втрат азоту мінеральних добрив, підвищення продуктивності сільсько-

господарських культур. 

Перспективним науково-практичним напрямком біотехнології, 

сільськогосподарської мікробіології є формування мультифункціональ-них асоціацій 

мікроорганізмів, які інтродукуючись в метагеном аборигенних угруповань ґрунту, 

повертали б нетоварну продукцію рослинництва в біологічні цикли і поліпшували 

властивості ґрунтів. При цьому основною метою біотехнології є надання 

можливостей товаровиробнику переведення побічної продукції в органічні добрива. 

Слід зазначити, що біотехнологічні розробки у вигляді асоціацій мікроорганізмів 

володіють поліфункціональною дією з широким спектром агрономічно-цінних 

властивостей, підвищують гуміфікацію і структурованість, знижують токсичність 

ґрунту. При цьому повністю виключаються з боку товаровиробника витрати на 

вивезення, складування та утилізацію побічної продукції рослинництва. 

На сьогодні для сучасного агровиробництва вітчизняні науковці пропонують 

перспективні інноваційні науково-методологічні розробки та технології застосування 

мікробних агентів препаратів, зокрема мультифункціонального біологічного 

препарату Екстракон (автор – д.с.-г.н. Патика М.В.), які гарантовано оздоровлюють 

ґрунт, підживлюють рослини та прискорюють процеси трансформації органічної 

речовини (рослинних решток) в біогумус (рис. 1). 

Комплексні багаторічні дослідження в насадженнях сільськогосподарських 

культур свідчать про позитивну дію препарату Екстракон (діючий компонент - 
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консорціум природних целюлозоруйнівних груп мікроорганізмів і мікроміцетів), що 

дозволяє оптимізувати біологічну трансформацію рослинних решток у вигляді гілок, 

кори у біогумус, забезпечуючи оздоровлення, відновлення біологічної структури 

ґрунту та усунення токсичності при антропогенному навантаженні, наслідках 

стресових умов довкілля і застосування хімічних пестицидів. Одночасно при 

застосування препарату відбувається активізація природних трофічних зв'язків у 

біоценозі, ініціація біологічних циклів ґрунту. 

В консорціумі ґрунтових мікроорганізмів генний пул, який відповідає за 

метаболізм, на кілька порядків різноманітніше, ніж у окремих видів. Сукупна 

діяльність мікроорганізмів консорціуму дозволяє довести до повної мінералізації 

будь-які органічні сполуки, що далеко не завжди може зробити популяція одного 

виду мікроорганізму. 

 

 
Рис. 1. Спектр застосування препарату Екстракон: 

1) зняття ґрунтовтоми, оздоровлення ґрунту, підживлення та поліпшення 

функціонального стану рослин;  

2) технології формування і вирощування різних типів насаджень (садових, 

декоративних, універсальних, квітникових, газонних трав тощо);  

3) трансформація органічних речовин, рослинних решток, целюлозовмісних 

матеріалів;  

4) технології вирощування рослин закритого ґрунту (тепличні комплекси, 

парники, оранжереї, розсадники відкритого, закритого типу). 
 

Мікроорганізми як основна складова біології агроекосистем характеризуються 

широким спектром різноманітності і складною геоценотичною системою, поширенням в 

природі, абсолютно всі з них характеризуються гетеротрофним спектром функцій, які 

обумовлені складними ценотичними і трофічними ланцюгами. Особливість взаємодії в 
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природі мікроорганізмів між собою і рослинами має різноманітні функціональні 

характеристики, що формують стійкі мікробні комплекси ґрунтових ценозів. Механізм 

дії препарату Екстракон базується на природних та біологічних законах, оскільки 

природний консорціум ґрунтових мікроорганізмів,виконує всі етапи трансформації будь-

яких органічних речовин в біогумус.  

Дослідженнями встановлено ефективна дія препарату Екстракон при 

компостування органічних решток різної природи. Так, на рис. 2. представлено 

контрольний варіант (без внесення препарату Екстракон), на якому спостерігали 

активний розвиток гнилісних процесів з проявом пліснявої грибної мікрофлори 

(утворення слизу, неприємного запаху, токсиноутворення). Тоді як у варіанті з 

внесенням препарату Екстракон за рахунок активізації ґрунтової мікрофлори 

відбувалась трансформація без гнилісних процесів та відчувався характерний запах 

весняного ґрунту. Через п’ять місяців досліду зафіксовано практично повне 

розкладання фрагментів рослинних гілок у варіанті з Екстраконом. Варіант 

«торфосуміш + подрібнені гілки рослин» залишився без абсолютних змін в напряму 

розкладання рослинних решток.  
 

  

Контроль: торфосуміш з 
подрібненими гілками рослин  без 
поєднання з препаратом  
Екстракон на 20 добу досліду. 

Варіант: торфосуміш з подрібненими 

гілками рослин  у поєднанні з 

препаратом Екстракон на 20 добу 

досліду. 
 

Рис. 2. Ефект від трансформації органічних решток садових насаджень за допомогою 
препарату Екстракон (контрольний і дослідний варіанти). 

 

Значну частину структури ґрунтового метагеному мікробних угруповань при 

довгостроковому аграрному використанні під культурними рослинами агроценозу 

становлять, насамперед, целюлозоруйнівні мікроорганізми. Запаси вуглецю в наземних 

екосистемах є поновлюваними при природному синтезі рослинних полімерів, рості і 

розвитку рослин з наступною біологічною мікробною трансформацією. Значна частина 

мікроорганізмів ґрунту здатна до біохімічної трансформації целюлози.  

Целюлоза – головна складова частина рослин, на частку якої припадає 40-70 % 

від щорічного приросту органічної речовини, що утворюється на планеті. Розкладання 

целюлози являє собою найбільший за масштабами природний деструктивний процес, 

основну роль в якому відіграють ґрунтові мікроорганізми [7]. Целюлоза – полісахарид, 

який складається з β-1,4- пов'язаних молекул глюкози і є основним складовим 
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структурним компонентом клітинних стінок рослин, крім того, вона є найбільшим 

джерелом органічного вуглецю на Землі, якого щорічно глобально виробляється майже 

180 мільярдів тон на рік. Мікробна трансформація целюлозної біомаси, яка є одночасно і 

відновлюваною, досить потужна, ці властивості мікроорганізмів використовуються у 

виробництві біоетанолу, текстильної та харчової промисловості. Ключова роль у 

виробництві целюлози належить аграрному комплексу. Надходження в ґрунт органічної 

речовини рослинних решток є однією з ключових умов оптимізації властивостей і 

режимів ґрунту, зниження втрат азоту мінеральних добрив, підвищення продуктивності 

сільсько-господарських культур. тому актуальним і перспективним напрямком є 

біологічні препарати на основі консорціуму мікроорганізмів, спрямованих на утилізацію 

соломи і повернення нетоварної частини врожаю у ґрунт і подальшим її залученням до 

біологічних циклів (рис. 3), що сприяють поліпшенню його властивостей. Слід зазначити, 

що біотехнологічні розробки консорціумів мікроорганізмів мають поліфункціональну 

дію з широким спектром агрономічно цінних властивостей. 
 

  

Без препарату З препаратом 
 

Рис. 3. Ефект застосування Екстракон-Land  при компостуванні соломи 
 

Здатність одного окремого мікроорганізму до трансформації органічних сполук 

лімітується особливим (індивідуальним) генетичним комплексом. Відсутність або 

наявність потрібних генів є детермінуючим фактором метаболічних шляхів. Природна 

популяція одного й того самого виду бактерій є генетично гетерогенною, а функціональна 

роль їх у трансформації рослинних решток проявляється на рівні штаму. Тому генний пул 

природної популяції і, відповідно, її метаболічні можливості значно вищі, ніж окремо 

взятого організму. Синергічний ефект мікроорганізмів консорціуму дозволяє довести до 

повної трансформації будь-які органічні сполуки, що далеко не завжди може зробити 

популяція одного виду мікроорганізму. 

Морфометричний і ваговий аналіз тест-культур (табл. 1) показав наявність 

найбільш стимулюючого ефекту у рослин ячменю у варіанті з Екстраконом (табл.2). Таким 

чином, консорціум мікроорганізмів у складі Екстракону забезпечує стартові умови для 

цілеспрямованої активізації корисної мікрофлори (рис. 4), яка відбувається за рахунок 

пріоритетного її заселення на субстрат і трансформації речовин в гумусоподібну 

субстанцію, тим самим формуючи родючий шар ґрунту. При цьому стимулюється 

діяльність важливих (в тому числі аборигенних) функціональних груп мікробіоти на фоні 

формування просторово-функціональної структури ґрунтової та ризобіальної мікрофлори з 

відповідним «ефектом ризосфери», рис. 5. 

http://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/2-1.jpg
http://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/2-2.jpg
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Таблиця 1 

Біометричні показники 12-денних тест-рослин Hordeum vulgare  
за дії біопрепарату Екстракон 

 

Варіанти 
досліду 

Маса 
коре-
нів, г 

%
 д

о
 к

о
н

тр
о

лю
 

Маса 
лист-
ків, г 

%
 д

о
 к

о
н

тр
о

лю
 

Довжи-
на 

лист-
ків,  
см 

%
 д

о
 к

о
н

тр
о

лю
 

Довжи-
на 

коре-
нів,  
см 

%
 д

о
 к

о
н

тр
о

лю
 

Контроль 
(рослини на 
зволоженому 
фільтруваль-
ному паперу) 

0,024 - 0,099 - 14,02 - 8,07 - 

Торфосуміш + 
подрібнені 
гілки рослин  

0,034 146,6 0,130 131,3 13,02 92,9 10,09 125,03 

Торфосуміш + 
подрібнені 
гілки рослин + 
Екстракон 

0,035 148,7 0,137 138,4 17,61 125,6 11,58 143,5 

НІР05 0,6 - 0,6 - 6,5 - 5,7 - 

 

Таблиця 2 

Фітотоксичний ефект за дії біопрепарату Екстракон  
(тест-рослина Hordeum vulgare) 

 

Варіанти досліду Загальний 
фітоефект, % 

Фітоефект за 
довжиною корінців, 

% 
Тест-реакція 

Торфосуміш + 

подрібнені гілки 

рослин  

46,6 25,03 ститмулювання 

Торфосуміш + 

подрібнені гілки 

рослин + Екстракон 

52,2 43,49 стимулювання 

Контроль (рослини на 

зволоженому 

фільтрувальному 

паперу) 

- - норма 
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1                        2                        3 

5 доба 

1                   2                     3 

7 доба 
Рис. 4. Функціональний стан Hordeum vulgare в умовах модельного досліду: 1) 

торфосуміш + подрібнені гілки рослин;    2) торфосуміш + подрібнені гілки рослин + 
Екстракон; 3) Контроль 

 

  

Варіант з торфосумішшю, рослинними 
рештками та препаратом Екстракон 

Варіант без препарату Екстракон 
(торфосуміш + подрібнені гілки рослин) 

 

Рис. 5. Коренева система Hordeum vulgare на 12 добу модельного досліду, «ефект 
ризосфери» 

 

Рис. 6. демонструє ріст та розвиток рослин ячменю із застосуванням 

Екстракон-Plant.  

 
Формування надземної вегетативної маси 

а) Контроль (без соломи та 
Екстракону) 

б) Солома (4 т/га) в) Солома (4 т/га) оброблена 
Екстраконом 

http://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/6.jpg


110 
 
 
 

 

Формування кореневої системи  

а) Контроль (без соломи 
та Екстракону) 

б) Солома (4 т/га) в) Солома (4 т/га) оброблена 
Екстраконом 

 

За експрес-методом діагностики функціонального стану рослин визначено 

фотоіндукцію флуоресценції пігментного комплексу. За параметрами флуоресценції 

хлорофілу а оцінено вплив на рослини екзогенних, ендогенних факторів. Фоновий 

рівень флуоресценції (F0) дозволив з’ясувати реальний фізіологічний 

(функціональний) стан рослин (рис. 7). 

 

Рис. 7. Моніторинг фізіологічного стану рослин до і після застосування 

біопрепарату Екстракон 
 

Таким чином, мікроорганізми є принципово важливими компонентами 
середовища - ґрунту, в якому вони відіграють ключову роль у функціонуванні екосистем 
за допомогою контролю реакції поживних циклів. Представлені результати свідчать про 
позитивну дію мікробіологічних агентів препарату Екстракон (консорціуму природних 
мікроорганізмів) та його широкий спектр використання в сучасних агротехнологіях. 
Найбільш прийнятним і ефективним є використання адаптованої культури консорціуму 

http://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/71.jpg
http://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/8.jpg
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мікроорганізмів, яка вирощується на твердофазних середовищах, де в якості субстрату-
носія використовуються природні матеріали (ґрунт, торф, солома, деревна стружка, тирса 
та ін.). Практичний висновок щодо можливості формування мікробних угруповань, які 
здатні до трансформації органіки (або розкладання токсичних речовин), за участю 
рослинних решток з високим вмістом полісахаридів, реалізований в підході, що базується 
на введенні в ґрунти біологічно активного препарату Екстракон з відповідно 
сформованим консорціумом корисних мікроорганізмів для оздоровлення ґрунту 
(біоценозів). Застосування консорціуму ґрунтових мікроорганізмів як основи 
біологічного препарату Екстракон дає можливість спрямовано використовувати функції 
корисної мікрофлори за рахунок пріоритетного заселення на солому (субстрат) і 
трансформації в гумусоподібну субстанцію, тим самим формуючи родючий шар ґрунту. 
Ефективність застосування препарату Екстракон в аграрному кластері складає від 80 % 
до повної трансформації органічних речовин в біогумус. Внесенням такого біодобрива як 
Екстракон можно регулювати активність і склад ґрунтових мікробних угруповань, 
фітосанітарний стан, і, таким чином, впливати на продуктивність рослин і родючість 
ґрунту.  
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The authors present results of modern research on the formation of a biologically 
optimized, healthy soil through natural soil microbial consortium (agents of multifunctional 
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biological preparation Extrakon), that shows the effect of active recovery of the soil, 
fertilizes plants and accelerates the transformation of organic matter (plant residues) into 
biohumus. This innovative product of Ukrainian scientists is one of the basics in the system 
of environmentally safe agricultural production. 

 

Keywords: soil, consortium of microorganisms, biological preparation, Extrakon, 
biohumus 
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ІННОВАЦІЯ ЄДНОСТІ НАРОДУ: ГУМАНІТАРНІ  

НАУКИ, ЕКОНОМІКА, ПРАВО І ПРАВОСВІДОМІСТЬ 
 

Засновник правології обгрунтував, що непізнання правознавства науково та 

перетворення права в придаток держави, завели і юридичну науку в кризу. Бо 

згубили Людину - правову інновацію єдності народу -епіцентр суспільства. Це 

відобразили гуманітарні науки, економіка народу, право і правосвідомість. У цьому 

контексті й сформульовано назву статті  для  Людини  і  Громадянина.  

В сім’ї, школі, студентстві, аспірантурі й докторантурі не дають знань про 

велич науки права - дійсно мирне соціальне призначення та забезпечення гідних 

людини і народу умов життя, що в історії виконувало правознавство. Для цього зміст 

права античне суспільство карбувало на базальтових стовпах, кам’яних і глиняних 

виробах тощо. Сучасна ж теорія держави і права навчає дотриманню порядку і 

знайомства з галузями права: трудовим, цивільним,  адміністративним, кримінальним 

тощо. Цю ж теорію з початком незалежності України механічно переписали  з 

державного права в конституційне право. 

Забули лише про основне - правосвідомість людини! А це не юридичні  

приписи сукупності норм і законів держави. Ідеологія розвитку правової науки не є 

юридичним престижем вступити в дискусію, підготувати статтю або зазначити 

діалогом у пошуковій праці про те, яка наука - економічна чи юридична - володіє 

пріоритетом вчення про поняття «власності». Прибічники економічної науки 
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висловлювали свою монополію на ці значимі для людини і народу види відносин, а 

представники юридичної стійко відстоювали – свою. 

Ознайомлення з  науковою діяльністю Олександра О.П., як правника з 

великим досвідом професійної роботи на посадах: юрисконсульта, прокурора, 

слідчого прокуратури із завершенням навчання в Інституті підвищення кваліфікації 

слідчих з особливо важливих питань, судді загальної юрисдикції, адвоката, судді 

міжнародного суду. Він багаторічний викладач права   в системі освіти і вищих 

навчальних закладах:  Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка; професора Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого та 

Академії муніципального управління. Цей науково - практичний досвід і став 

результатом відкриття – правології як науки. 

В його дослідженнях дійсно немає дискусій про категорію «власності», а 

представлені конкретизовані дослідження важливих історичних фактів про появу  

правових систем різних народів, їх суспільств і держав в порівняльному правознавстві зі 

способами пізнання правових пам’ятників Греції, Риму, Індії, Київської Русі, 

Європейських країн тощо, першочергово народів і їх суспільств, з науковими 

дослідженнями про розвиток прав і свобод людини, народу та суспільства. Цими ж 

дослідженнями і відкрито нові методологічні підходи до історичного розуміння ідеології 

народовладдя з впровадженням в законотворчу діяльність: проект АЗ України про 

народовладдя 1989 року; авторський проект декларації «Про народовладдя і суверенність 

України, (книга – AVE, UKRAIVA! Декларація про державний суверенітет України. 

1990-2010. К. 2011. Т. І-ІІ, с. 417-420).  
 

ІІ 
Його висновки в ідеології народовладдя-це єдність природного і писаного 

права з пріоритетом першого. Це і відображення ідей Сократа, Платона, Цицерона, 

критика Аристотеля, пізнання досягнень Канта (пріоритет людини), Гегеля 

(Філософія права), теорії верховенства права - «rule of law» А. Дейсі, Гуго Гроція, 

Локка, Монтеск’є, Руссо й інших; літописи, архіви, діяльність народного депутата, 

наукові дослідження парламентаризму України. Доповнює все це, зокрема, 

підготовка важливих нормативно-правових актів: Декларації (16.07.1990), змін і 

доповнень до Конституції України (24.10.1990), постанови Верховної Ради України 

про реалізацію Декларації в сфері зовнішніх зносин України (25.12.1990), 

референдум України (17.03.1991) за дорученням Президії і Комісії ВР України з 

питань законодавства і законності «внести на розгляд Верховної Ради Української 

РСР пропозиції щодо тексту республіканського бюлетеня про ставлення до Союзу 

РСР» (11.02.1991) тощо.  

Було успішним і використання О. П. Коцюбою досвіду в організації 

діяльності постійної Комісії з питань законодавства і законності та члена Президії 

Верховної Ради України для системи знань та практики місцевої представницької 

влади й особливостей діяльності народного депутата України в парламенті. Даний 

період має достатньо матеріалів, що висвітлюють через вирішення питань і проблеми 

деклараційного і конституційного значення, проведення порівняльних досліджень, 

зокрема, щодо Конституції Пилипа Орлика (1710), Декларації США (1776), 

Декларації Франції (1789), Всезагальної декларації з прав людини ГА ООН (1948) й 

інших досліджуваних напрямів. 
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Характерним є прийняття  Верховною Радою Закону «Про економічну 

самостійність Української РСР», де Коцюба О.П. протистояв виконавчій владі – 

основою нового законодавства є Декларація про державний суверенітет України. 

Якщо це не так і якщо не було намірів у тодішніх керівників держави відтворювати 

корупційні системи в економіці, то для чого тоді Кравчук Л. М. так вперто, ставши 

главою держави, добивався отримання повноважень від Верховної Ради України на 

безпосереднє й контрольоване ним через Уряд економічне регулювання сфери 

виробництва, видання різного роду президентських указів? А також – тодішній Раді 

Міністрів України  декретів з цих важливих питань після прийняття  Верховною 

Радою названого закону про економічну самостійність. Бо основою правової системи 

вже стала Декларація!  

Було ж очевидним, що у названому законі зазначено стратегічні завдання 

демократичного розвитку народу України: 1) «забезпечення економічної 

самостійності…», яка «є необхідною умовою  державного суверенітету України»; 2) 

«визначає економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку в 

інтересах народу України; 3) і що народ  «здійснює управління економічними 

процесами з метою відродження і всебічного розвитку соціальної та культурної 

сфери, задоволення потреб громадян… у матеріальних, соціальних і духовних благах, 

охорони навколишнього середовища»; 4) «визначає структуру народного 

господарства, пріоритетні напрями… форми і методи господарювання та управління 

суспільним виробництвом2»; 5) «здійснює фінансово-бюджетну, грошово-кредитну, 

цінову, інвестиційну, науково-технічну і зовнішньоекономічну  політику» з метою 

відродження і всебічного розвитку соціальної та культурної сфери, задоволення 

потреб громадян…». Керуючись Декларацією, ці засади закріплені в ст. 1 (див. 

збірник Законів України. Київ. 1996. Том 1, стор. 10). 
 

ІІІ 
Науковий аналіз показує, що в Україні з другої половини 1989 року і до 

червня 1994 року в законодавчій владі мало пріоритет деклараційно -конституційне 

регулювання економіки. Очевидною була і мета - становлення та розвиток економіки 

народовладної демократії незалежної України. Правову стратегію було розпочато ще 

в 1989 році та першій половині 1990 року  підготовкою до реалізації ідеології 

народовладдя проведенням демократичних виборів, що забезпечила б усвідомлення 

закономірностей правового та економічного відродження народу України. Для 

правосвідомості людини – право на вільне волевиявлення народу й конституційний 

захист прав і свобод:  

- щоб народ України відповідально реалізував своє право в демократичних 

виборах на альтернативній основі як і народних депутатів СРСР від України, бо ще 

передбачалося обирати депутатів від України до Європейського парламенту; 

- забезпечити переважаючу підтримку для отримання участі в діяльності 

народних депутатів СРСР від України в Демократичному блоці Верховної Ради 

СРСР, де представники України боролися за демократію в суспільстві і теж для 

такого досвіду з обранням і діяльністю депутатів від України в Європарламенті; 

                                                           
2  Це дійсно була законодавча реалізація  засад ідеології Декларації і, зокрема, її  розділу 
шостого - Економічна   самостійність України в поєднанні з іншими розділами цього 
історичного для громадян і народу документа. На цьому фоні важливо проаналізувати і 
діяльність державних керівників України та їх офіційних радників.   
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- формувати об’єднавчі, а не роз’єднуючі методи і способи роботи з людьми 

через мовні чи регіональні мотиви або обставини будь-якого характеру; 

- розглядати діяльність Верховної Ради Української РСР ХІ-го скликання 

1989 року позитивно та сприяти О. П. Коцюбі, з допомогою демократично 

налаштованими народними депутатами СРСР від України, надати його 

напрацювання для внесення змін і доповнень в існуюче  виборче законодавство; 

Тобто, науковою заслугою О.П. Коцюби є правологічне відкриття методу  

забезпечення мирного єднання народу України в процесі підготовки (публікацій, 

пропаганди та організації) демократичних виборів в 1990 році для перемоги. 

Ця ж ідеологія зазначена в статті О. Коцюби і Р. Коцюби  «Антична Київська 

Русь і Українське Козацтво-єдине історичне явище» (Книга перша: «Козацьке братство. 

Лицарі України» Европейский Центр Изобразительных Искусств, Братислава. 2014. -С. 

456). Розділ перший: «Природне право-основа демократії і конституційних засад 

Козацтва України» (с. 3-20) і параграф перший - «Правологічні дослідження слов’ян і 

козацтва» (с.3-4) про історичну та сучасну надзвичайно гостру актуальність та 

важливість наукових досліджень демократії в управлінні козацьким суспільством як 

соціальним явищем, оскільки в силу різних причин та численних, нерідко суперечливих 

наукових джерел, подаються деформовані погляди в основному через політику держави.  

Нині вона пропагується і Російською політикою про «бандерівщину» тощо. Це примітив, 

коли замість розкриття змісту багатовікової боротьби Козацтва України з Російською 

імперією та її шовінізмом, не досліджується історичний реальний  рух козацтва, 

включаючи прийняття відповідного законодавства України, щоб єднати історію не 

завченими словами гімну (вже співають керівники держави), а законів для реального 

життя Козацтва України як народу.  
 

ІV 

Автор проекту Альтернативного Закону України про вибори органів 

народовладдя, співавтор Декларації про державний суверенітет України,  Закону 

України про внесення змін і доповнень до Конституції України 1978 року на основі 

Декларації, ідеолог й співавтор Концепції нової Конституції України, є одним з 

ідеологів й учасників розробки проекту нової Конституції, автор Концепції Кодексу 

законів України про землю, керівник авторського колективу з підготовки проекту 

цього кодексу, співавтор законів 1990-1994 років. Коцюба О.П. дійсно вніс значний 

творчий вклад у незалежність України. 

З позиції ідеології народовладдя О.П. Коцюба науково й практично довів її 

життєздатність і це засвідчили: публікації про вибори органів народовладдя в 

Україні, вибори в березні1990 року, прийняття Декларації 16 липня 1990 року, 

встановлення Дня проголошення незалежності України з відзначенням в 1990 та 1991 

роках як справжньої дати Всенародного свята незалежності України, прийняття 

Концепції й розробка проекту нової Конституції України; особливе значення має 

літописний твір до 20-ї річниці за ініціативою Я.Я. Зайка (відповідального редактора) 

і О.П. Коцюби (наукового редактора). Виходу твору в світ не давали противники 

народовладдя в Україні та аферисти спроб і можливостей заробити кошти на 

публікації і реалізації цього унікального твору. 

Зараз народ України, внаслідок двох Майданів, а це означає активізацію 

українського громадянського суспільства, підвищення рівня і формування нової 

правосвідомості громадян й усвідомлення, що Декларація народовладдя є історичним  
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надбанням народу України та національним відродженням та становленням 

духовності і розвитку Козацтва України. Олігархи, які щорічно вивозять за кордон 

мільярди доларів США, бояться козацької соціальної справедливості, утримують 

його поза сучасним становленням незалежності України і законом. Сором, бо навіть 

народ Росії вже виборов це одвічне право. 

Діяльність політиків, як засвідчують наукові дослідження, мають наслідки, 

що військова агресія Росії не тільки прямо стосується політичної влади Росії з її 

імперською спадщиною, але й України. Звідси і витоки впливу на минулу та гібридну 

владу в Україні з її політичним реформування як президентської в 1991-2013 років, 

яка ще продовжує існувати в прямій та скритій формах. Звідси і обґрунтовані 

висновки, що  не братні народи України і Росії розпочали війну – це олігархи і 

новоспечені на пожарищі та руїнах колишнього СРСР новітні деспоти що її готували, 

спровокували і підтримують. На поверхню факт за фактом випливає озвіріла від 

агресій зграя політикуму Росії, бо вона, насправді, боїться не так званих 

«бандерівців» із західних областей України, діаспори Канади або США, як 

московського, санкт-петербурзького та інших Майданів! 
  

V 

Стає все більш очевидним що П.О. Порошенку як Президенту України і главі 

держави необхідно зініціювати разом з громадянським суспільством та Верховною 

Радою України і з патріотичними науковцями, проаналізувавши обставини й події з 

тими численними фактами, що характеризують мирний період з 1989 року до 19-21 

серпня 1991 року (московське ГКЧП) по 24 серпня 1991 – 05 грудня 1991 року (вступ 

Кравчука в президентські повноваження та його діяльність на керівних партійних 

посадах), а також і діяльність президентів країни Кучми-Януковича щодо виконання 

принципу розподілу влад в Україні. 

Про це не раз і в той період говорив і писав  О. П. Коцюба (варто зробити 

огляд його публікацій в друкованому органі Верховної Ради України – газеті «Голос 

України». І це правда, бо він достовірно знає про ці порушення, оскільки боровся з 

ними, очолюючи й організовуючи  роботу постійної Комісії Верховної Ради з питань 

законодавства і законності та  працюючи членом Президії Верховної Ради України, 

членом Конституційної комісії України, головою Комісії судової реформи в Україні. 

Всі ці ділянки роботи результативно забезпечувалися до вчиненого в червні 1994 

року підступного зриву Кравчуком Л.М. антиконституційного розпуску Верховної 

Ради України ХІІ-го скликання, яка підготувала (1992-1993 р-х) до прийняття проект 

нової Конституції України.  

Про руйнівну політику Кравчука Л.М. знав Коцюба О.П. і завдяки 

спілкуванню з учасниками співпраці, бо з його  ініціативи проведено ряд 

республіканських та міжнародних науково-практичних конференцій з проблем 

правової реформи в період становлення незалежності України. Олександру Коцюбі 

було доручено очолити і першу офіційну парламентську делегацію в Конгрес США, 

домовитись й укласти (Вашінгтон, 1993) перспективний  Договір про 

співробітництво Президії Верховної Ради України  з Дослідницькою Службою 

Конгресу США, який успішно виконувався протягом 1993-1994 років.  

Цей неповний перелік діяльності О.П. Коцюби характеризуємо з тим, щоб 

надати доказовим фактам очевидність, як у тих складних умовах відбувалося 

законотворення незалежної України: а) формувались основи правової ідеології 
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народовладдя, б) послідовно продовжувалася реалізація досліджень історичного 

відродження національної правової культури, в) розкривалась історія козацьких 

вольностей і демократії в Україні. Головна ж мета – це пізнання змісту скарбів всієї 

історії інтелекту народу України у найскладніших обставинах і подіях.  

Історичний вимір й оцінка причин та мотивів волелюбного українського 

народу з Античної і Київської Русі до започаткування героїчної партизанської 

боротьби Козацтва України та його віковічного (750 років) захисту  свободи і волі 

народу для незалежності України. Такими національними рисами народи України і 

Сполучених Штатів Америки є і по духу близькими за патріотизмом та миролюбним 

розвитком й дружбою. Не випадково США створили про свободу українського 

козацтва найкращий кінофільм - «Тарас Бульба», а великий син української матері 

(батько поляк за походженням) Тадеуш Костюшко  пліч о пліч боровся разом з 

Джорджем Вашінгтоном, національним героєм  свого народу та першим  

Президентом  Сполучених  Штатів  Америки.  
 

VІ 

Ознайомлення з дослідженнями О. П. Коцюби та огляд його аналітичного 

матеріалу в галузі порівняльного правознавства з основними висновками про 

народовладдя та їх використанням в законотворчій роботі приводять до переконань 

про значення для людини і народу з їх суспільством формування нової й глибоко 

наукової української правової думки - правову ідеологію народовладдя. Разом з тим 

про відтворення в сучасності існуючої правдивості народного досить сумного 

гумору, що для рідного краю на споконвічній землі  своєї знаменитої батьківщині не 

може бути пророків, особливо при їх житті.     

Приклади цього історичного явища широко відомі. Так поступали з Тарасом 

Шевченком, Михайлом Грушевським, Іваном Франком, відомим економістом 

Чаяновим, В’ячеславом Чорноволом й іншими. Так діють і щодо Олександра 

Коцюби, який вчить розуміти право не лише як норму поведінки, а як рівень 

культури. Опоненти вже скористалися його авторськими здобутками у виборчому 

законодавстві, керувались ними і пройшли успішно в депутати з гаслами: «Слава 

Коцюбі!», але варто було йому висловитись проти незаконних дій (приклад - 

бензовоз біля парламенту тощо) чи дій так званої «народної ради» (групи депутатів 

правого агресивного крила членів Народного Руху, створеної вже після виборів 

04.03.1990 року в кількості 62, потім 92 народних депутатів  і до збільшення - 124), 

зразу ж готувалися викрики: «Ганьба»! Навіть здійснювалися наклепи і неодноразові 

погрози та переслідування його сім’ї. 

Варто зауважити, що О. П. Коцюба з критичною повагою ставився до 

діяльності тодішнього Народного Руху і радив не перетворювати його в партію 

політичної сили в українській дійсності. Оскільки створюваний В’ячеславом 

Чорноволом Народний Рух активно почав відстоювати інтереси суспільства і 

оволодівати ідеями про громадянське суспільство України (тут О. П. Коцюба 

співпрацював з Рухом), але як тільки Народний Рух набував ознак української партії 

з елементами державної політичної сили і це копіювало в тому чи іншому аспектах 

більшовицьку силову боротьбу за державну владу, О. П. Коцюба зразу ж ставав 

опонентом до такої діяльності Руху і його складу депутатів. На цій же основі 

відбулися розбіжності між названими опонентами та реагуванням на співпрацю О. П. 
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Коцюби з чесними і патріотично налаштованими депутатами -комуністами стосовно 

участі в розробці, обговоренні й прийнятті  Декларації. 
 

VІІ 
Основна парламентська організаційна робота здійснювалась  під 

керівництвом Івана Степановича Плюща, у той період - Перший заступник Голови 

Верховної Ради Української РСР, якого ще двічі обирали в наступних скликаннях 

Головою Верховної Ради, бо Іван Степанович як ніхто інший  знав переконання  

депутатського складу парламенту, керівників держави, знаходив з ним спільну мову, 

вів пошуки компромісів і так розряджав тодішню ситуацію. 

У підсумку вищеназваної спільної роботи, дискусій та спорів комуністи 

проголосували «ЗА» Декларацію більше 270 народних депутатів з усіх округів. Така 

ж ситуація відбулася з прийняттям Концепції нової Конституції України (19 червня 

1991), творчою роботою над розробкою проекту нової Конституції України, що 

проводилась з червня 1991 року і затвердженого  Верховною Радою України вже 

першого липня 1992 року (постанова ВР України №2525-ХІІ). 

Тобто, без належно організованої тоді законотворчої роботи та участі в 

пропаганді ідеології народовладдя, не була б проголошена і прийнята 16 липня 1990 

року Декларація про державний суверенітет України. Наукове забезпечення 

ідеології народовладдя (розділ ІІ), закріпленої в Декларації формувалося в основі 

постійною Комісією Верховної Ради України з питань законодавства і законності з 

участю всіх бажаючих народних депутатів України. Проекти законів обговорювалися 

в мажоритарних округах з виборцями, потім в Комісіях, приймалися рішення (іноді 

на спільних засіданнях комісій) і лише після цього передавалися з Комісії на розгляд 

Президії Верховної Ради України.                
 

VІІІ 
Іван Степанович Плющ – це особистість унікальних здібностей, агроном за 

освітою з природнім талантом представника народу, який знав його звичаї, 

дотримувався їх і володів рідкісним народним гумором, шанував історію народу 

України, цінував демократичний спадок Козацтва України і його спосіб життя. І. С. 

Плющ по-своєму високо оцінював  Декларацію  і вів власні пошуки розкриття її 

значення в житті народу України і становленні державотворення.  

На честь 10 років (1990-2000) відзначення Декларації він опублікував статтю 

«Наріжний камінь державності» (Декларація про державний суверенітет України. 

Київ.2000,с.,3-5), де зазначив: 1) «Декларацію про державний суверенітет України, 

цей вікопомний документ, народні депутати Верховної Ради Української РСР 12-го 

скликання… прийняли після дебатів і гарячого обговорення, проте без 

конфронтаційного протистояння різних політичних сил у Верховній Раді» (с. 3-4); 2) 

«Який вплив мала Декларація на прийняття у подальшому базових, основоположних 

законів, Конституції України? Найпряміший»(с.6).3)«Декларація про державний 

суверенітет України стала міцною основою для розробки законів,у тому числі й 

Конституції» (с. 7).  

Як організатор парламентських слухань і учасник подій автор відверто і 

щиро характеризує тодішню діяльність депутатів, уточнює достовірні факти і нагадує 

читачам, що комуністів у травні 1990-го було більше 370 депутатів. Він не кривить 

душею як Кравчук Л. М. і заявляє, що він тоді теж ще до них належав. А в 
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подальшому правдиво стверджує, що за прийняття Декларації проголосувало 357 

народних депутатів України. Ще через 10 років продовжує.    

У своїй черговій статті «Незалежність України – це одвічне прагнення 

українців» вже через більшу відстань часу - 20-річне осмислення І. С. Плющ 

розкриває не тільки значення Декларації для незалежності України, але з мудрістю за 

віком і досвідом характеризує діяльність всіх учасників дійсно вікопомних подій. З 

відвертістю і об’єктивністю керівника І. С. Плющ стверджує: «На початку 90-х років 

була хвиля національного пробудження… Не минула вона і Україну, але коли 

кажуть, що комуністи обрані у 1990 році у Верховну Раду України виконували волю 

партії, то це, м’яко кажучи, брешуть» (див. «Здобуття незалежності України 1991. 

Житомир. «Рута». 2011. Т. 2. с. 23).  
 

ІХ 
І. С. Плющ аналізує факти і події і продовжує далі. Із 375  комуністів, нагадує 

Іван Степанович, записалися в депутатську групу «Демократична платформв КПУ» 

тільки  239. І от заслуга Володимира Антоновича Івашка (перший секретар ЦК КПУ), як 

найбільшого демократа на той час, полягає в тому, що він дав можливість нам 

сформувати Президію ВР України «50 на 50». А це - конституційний орган (ред - і ці 

дійсно конституційні повноваження Президії ВР України, після обрання Президента 

України, в основі передані до його повноважень). «І тоді почалася ера демократизації в 

Україні під керівництвом вже комуністів, тому що 130 чи 140 членів Народної Ради не 

спроможні були прийняти необхідні рішення…їх було багато, але не 226» (с.23). 

Варто зазначити, що Іван Степанович говорить про еру демократизації під 

керівництвом комуністів на найвищих посадах держави від центральної влади до 

райкомів та міськкомів партії. Фактично ж в населених пунктах, громадах, 

колективах організацій, підприємств і установах головну роль відігравали громадяни 

з козацькими звичаями і традиціями про що засвідчує культурно – просвітницька 

робота, мова, шанування й виконання пісень, гімну, ставлення до історії, літератури, 

мистецтва, національного одягу, вишиванок й багато іншого.  
 

Х 
Стосовно політики І. С. Плющ з такою ж мужньою відвертістю продовжує: 

«Тому той, хто сьогодні стверджує, що рухівці зробили незалежну Україну, це 

неправда» (с.23). Друге, радить Іван Степанович, «Я хочу, щоб рухівці розуміли, що 

найбільш національно свідоме крило було дійсно на Заході. Але цього було замало. 

Вони були правофланговими, але без підтримки еліти, серед інтелігенції, нічого не 

було б. І тому марне їх старання приписати собі виняткове, монопольне право на 

прийняття  доленосних документів, таких як Декларація про державний суверенітет 

України і Акт проголошення незалежності України, тому що це скривдить тих 

комуністів, які ще носили партійні квитки, але вже були національно свідомі і 

патріотично віддані» (с.23). 

Національна свідомість і патріотизм були властиві не тільки народним 

депутатам України, але і рядовим комуністам, які проводили активну роботу в 

партійних організаціях, серед трудових колективів на їх зборах, на сходках сіл та 

інших населених пунктах. Це була спільна робота і в ті часи мали місце спори, 

дискусії, але між комуністами і громадянами не було агресії,  жорстоких  конфліктів, 

що вимагали втручання правоохоронних органів і мір покарання. 
 



121 
 
 
 

ХІ 
Правознавець О. П. Коцюба аналізує ці процеси з наукових позицій і в 

законотворчій діяльності, принципово розділяючи право від політики. Він як 

співавтор Декларації про державний суверенітет України та ідеолог народовладдя в 

першу чергу розглядає проблеми українського законотворення про права і свободи 

людини в реалізації незалежності й державного суверенітету України через їх 

відродження з розвитком козацьких традицій народу, суспільства для реалізації 

положень розділів Декларації в нормах  статей Концепції та їх формулювання в 

проекті нової Конституції України:    

- преамбули про права і свободи людини, громадянського суспільства, статус 

правової держави, бо Декларація з волевиявлення народу закріплена як основа нової 

Конституції України, що підтверджено і на референдумах;  

- розділу другого про ідеологію народовладдя, в якому саме народ України є 

основою й джерелом влади безпосередньо (повновладдя) в Республіці або  обраних 

представницьких органів влади з правом виступу від імені народу;  

- розділу про економічну самостійність (6) через економічний статус 

України, виключне право на національне багатство, національні природні ресурси й 

континентальний шельф та виключну (морську) економічну зону, весь економічний і 

науково-технічний потенціал України, її частку в загальносоюзному багатстві 

(алмазні та валютні фонди і золоті запаси, а також вирішення питань щодо 

визначення частки в загальносоюзній власності та інше;  

- екологічної безпеки (розділ 7) стосовно охорони природи і використання 

природних ресурсів; екологічну безпеку громадян, генофонд народу; право на 

відшкодування збитків, заподіяних екології України діями союзних органів; 

-  культурного розвитку (розділ 8) «…є самостійною у вирішенні питань 

науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації, гарантує всім 

національностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного 

національного культурного розвитку»; «…забезпечує національно-культурне 

відродження українського народу, його історичної  свідомості і традицій, 

національно етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх 

сферах суспільного життя». Саме тут у відродженні українського народу керівники 

держави і боялись відродження історії і традицій Козацтва України; 

- міжнародні відносини (розділ 10) Україна «…визнає перевагу 

загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм 

міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права; 

- в заключній частині закріплено основоположний принцип: «Декларація є 

основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при 

укладанні міжнародних угод» та в іншій діяльності України. 
 

ХІІ 
Ось чому висновки одного з основних ідеологів і співавтора Декларації (в 

його авторському проекті зазначена назва «Декларація про народовладдя і 

суверенність України» (Декларація про державний суверенітет України. Історія 

прийняття, документи, свідчення. Житомир. «Рута». 2010, с. 196-199; Літопис  

Українотворення. «AVE,URRAINA! Декларація про державний суверенітет України. 

1990 - 2010. Київ. «Освіта України». 2011. Т. І-ІІ, стор. 417 - 420).    
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Всі ці й інші факти творчості засвідчують про послідовні теоретичні і 

практичні дослідження в створеній О. П. Коцюбою науковій системі взаємодії 

об’єктивних і суб’єктивних категорій в діалектичній формулі: людина-народ-

суспільство-держава від античності в сучасність. Людина і народ - матеріальна і 

духовна основа; суспільство - середовище об’єктивних і суб’єктивних   суспільних 

відносин між головними суб’єктами; держава – виконавчий  орган.   

Цей результат досліджень розвитку суспільних відносин в діяльності людини 

і суспільства виник не з надуманої ідеї, а десятилітніх висновків, з початку 70-х років 

минулого століття і пошуків в творах, конспектуючи їх оригінали та аналізуючи і 

порівнюючи до потреб сучасного життя між людьми в сім’ї, колективі, громаді, 

суспільстві і державі. Такими були перші етапи складного пізнання суспільних 

відносин у порівняннях між політикою і правом.  

На другому етапі дослідницького пізнання вивчалися закріплені в праві 

зв'язки осіб (фізичних і юридичних), зазначених в джерелах права: природному праві 

– звичаях і традиціях; писаному (?) позитивному праві - законах, кодексах, 

конституціях, конвенціях, прийнятих компетентними органами в установленому 

порядку; деклараціях, хартіях, резолюціях тощо, а також інших нормативно- 

правових актах, що прийняті і спрямовані на регулювання суспільних відносин.  

Дослідження такого роду складних систем зв’язків, особливо в економіці та 

юриспруденції, дали можливість виявити історію розвитку об’єктивних і 

суб’єктивних закономірностей в змісті суспільних відносин через спрямування дій 

людей, їх мету, цілі, умови і причини гарантій для діяльності осіб і держави.  

Окрім цього, аналітичні порівняння привели і до пізнання змісту понять, 

термінів, а пізніше і наукових категорій, що давали можливість визначати місце або 

час, чи те й інше разом, та розкривати історичність їх походження, уточнювати події 

й вирішувати конкретні завдання. Це стосувалось виборів народом України. У 

вирішенні даних питань необхідно виясняти не стільки політичні стосунки, скільки 

відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків.  Прикладом цієї відповідальності 

є факти депутатської діяльності О.П. Коцюби: 

1) «До тих пір, доки нас буде більшість у залі, ми з вами несемо 

відповідальність за те, що робиться в нашому парламенті, ми з вами несемо 

відповідальність за долю України. Приїхав Івашко, не приїхав Івашко – кожний 

депутат повинен відчувати свою відповідальність перед тисячами виборців, перед 

багатомільйонним народом. І криком ми тут нічого не вирішимо» (Декларація про 

державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення. Житомир. 

«Рута». 2010. Сесійне засідання  шістдесяте, с. 385).  

2) «У нас на порядку денному є і була, і потрібно, щоб була така проблема як 

суверенітет нашої України…«Але я звертаюсь до всіх-не відхилятися від нашого 

основного завдання. Нам потрібно прийняти Декларацію про суверенітет (в 

рукописах–народу України) і не просто декларацію – від декларації потрібно перейти 

до Концепції нової Конституції» (там же, с.393). 

3) «Я  в порядку депутатської законодавчої ініціативи вношу декларацію 

(Л.Г., Р.К. – подання авторського проекту). Оскільки їх було багато, вони 

опрацьовані, але не досить якісно опрацьовані, тому що не всі Комісії дали свої 

висновки (фактично у Комісію по законодавству і законності  не дано жодного 

висновку заключного, крім того, остаточного варіанта)» (див. там же, с. 393).  
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4) «Але там дуже багато є хороших положень, давайте з’єднаємо такі 

розділи. З однієї сторони, в другому розділі ми пишемо «народовладдя», а з другої 

сторони, в третьому розділі пишемо «повновладдя держави» (там само, с. 393). (ред. - 

в рукописах і конспектах про виникнення і розвиток держави, її органів влади, що 

вони здійснювали таке повновладдя, яке найбільш характерне  рабовласництву з його 

авторитаризмом, деспотіями і тоталітарним режимом). 

5) «Якби науково нам хтось дав висновок, що таке «повновладдя держави», 

то ми повинні були б з гіркотою повернутись в те минуле, що зробила держава з 

конкретною людиною, з сім’ями і в цілому з народами, в тому числі і з українським 

народом і народами, які проживають на території України» (там само, с. 393). В 

публікаціях О.П. Коцюба обґрунтовує: держава під контролем народу має 

виконувати функції виконавчого органу суспільства. 

6) «…Декларацію про суверенітет прийняти і не просто про державний 

суверенітет. Це-основа в державі, основа в нашому народі, основа в його 

самобутності, основа правопорядку. Через це я вношу авторський проект Декларації 

про народовладдя і суверенність України… Прошу її розмножити для всіх… Вона 

буде обговорена в комісіях…»   (там само, с. 393 - 394). 
 

ХІІІ 

Із стенограми парламентського засідання вбачається звернення О. П. Коцюби 

припинити політичні спори про причини затримки приїзду Голови Верховної Ради з 

Москви Івашка В. А. і перейти до розгляду проекту положень   Декларації. Внесено і 

пропозицію депутатам подати на розгляд свої авторські проекти. Для виконання 

депутатського обов’язку оголосив у сесійній залі парламенту 9 липня 1990 року і 

авторський проект (с.196-199), а також організував роботу очолюваної Комісії для 

здійснення порівняльного аналізу депутатських проектів й зведення пропозицій для 

єдиного тексту Декларації. 

Яким був стан законопроектної і законотворчої роботи тих політичних сил, 

які спрямовували свої зусилля не на творчу депутатську діяльність, а на політичні 

конфлікти (ред.-праве крайнє крило Народного Руху, дійсно так звану народну раду) 

видно з виступу професора Гриньова В. Б., заступника Голови Верховної Ради, як 

відповідального за роботу постійних Комісій парламенту:  

- «Здесь было обвинение в адрес руководства Верховного Совета, а я бросаю 

обвинение в зал. Я не был неделю на сессии. Перед отьездом мы договорились с 

Президиумом и с вами, вообще говоря, о том, что документы по Декларации будут 

обговорены в комиссиях и комиссии выдадут письменные заключения по всем этим 

заключениям. Где эти письменные заключения? (Шум у залі). Минуточку. Я 

специально уточнил. Не все комитеты дали заключения… Здесь говорили об 

отставке, но пока я заместитель Председателя Верховного Совета, я буду стоять на 

этой точке зрения. Все комиссии должны дать квалифицированное письменное 

заключение» (там само, с. 410). 

- «Да не унижайте себя, 62 человека не могут парализовать работу комиссий. 

Комиссии не работали потому, что они не работали. …Где результаты работы 

комиссий, списки на заключение о суверенитете с указанием различных аспектов 

этого дела? Нет их. …И еще одно замечание. Здесь были обвинения в адрес Ивашко. 

Я, в общем, по политическим моментам расхожусь по многим пунктам с Ивашко. Но 

я хочу, чтобы вы понимали. Зачем вы загоняете его в угол как человека? Зачем? 
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Обьясните мне, пожалуйста.  Вы загоняете  в угол, может не думая об этом, но 

загоняете в угол. Кому сегодня выгодно, чтобы Ивашко подал в отставку? Кому то 

выгодно в зале, я понимаю, но мне это не выгодно. Я человек, который смог начать 

чуть-чуть работу в парламенте, создать здесь конструктивную атмосферу, а вы его 

загоняете в угол и вынуждаете, чтобы он подал в отставку. Или об этом не думает 

никто в зале? Или думают и хотят этого. Я этого не хочу. Поэтому призываю всех 

здравомислящих людей-думать…что происходит в зале» (там само, с.410 - 411). 

У підсумку основний тягар опрацювання матеріалів законотворчої роботи 

припав на дві постійні Комісії Верховної Ради України: постійну Комісію з питань 

державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин (М.О. 

Шульга) та Комісію з питань законодавства і законності  (О.П. Коцюба), об’єднавши 

напрацювання народних депутатів України в комісіях. Була сформувана таблиця 

«Порівняльний аналіз текстів проектів Декларації  про державний суверенітет 

Української РСР» (там же, с.416-423).      
 

ХІV 
У дослідженнях і публікаціях О. П. Коцюба, аналізуючи події вітчизняного 

характеру (Правду Руську, універсали, Конституцію Пилипа Орлика й інше); 

декларації або хартії розвинутих країн (Велика Британія – Велика хартія вольностей 

1215, Народна хартія 1838), США (Декларація 1776), Францію, Декларація 1789); 

загальноєвропейські правові документи (конвенції, хартії, договори, судову практику 

тощо); світову (Статут ООН, Всезагальну декларацію прав людини 1948 й інші) 

науково обґрунтував, що Декларація про державний суверенітет України   -  

історичний документ України ХХ-го віку, яким закріплено справжню незалежність 

України 16 липня 1990 року і який прийнято конституційною більшістю голосів 

народних депутатів України – 357 плюс 17, поданих офіційних заяв депутатів до 

Секретаріату сесії (Декларація про державний суверенітет України. 10 років. 1990-

2000. Київ. 2000, с. 34-35). 

За змістом цей процес розвитку демократії є непростим, але поступовим або 

поетапним закріпленням правової ідеології народовладдя в Україні, за яку йшла 

активна публічна демократична боротьба народу і його громадянського суспільства з 

1989 до 18-24 серпня 1991 року – моменту діяльності ГКЧП. З цього етапу подій 

розпочалась здійснюватися пряма узурпація влади народу. 
 

ХV 
Як доповнення і продовження взаємодії народу і влади, український 

парламент 24 серпня 1991 року прийняв Акт проголошення незалежності України. 

Проте, це дало підставу противникам народовладдя і демократії посилити лише 

президентську владу, нищити Декларацію, її засади про розподіл влади в Україні. 

Самими жорсткими прикладами і подіями стали:  

а) активне нищення представницької вертикалі системи Рад народних 

депутатів, закріплених в Декларації (розділ другий – «Народовладдя» й інші);  

б) запровадження непідзвітних і непідконтрольних народу представників 

Президента України, які призначаються на принципах  волюнтаризму в області, 

великі міста і райони. Це призвело до ілюзорності їх діяльності, яку тепер, замість 

реалізації Декларації «децентралізують» під нову централізацію через економічні й 

фінансові потоки централізованого держрозподілу повноважень;   
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в) поза увагою державної влади так і залишилися причини й умови, яким 

чином після «забуття» реалізації Декларації відбулася авторитарна й деспотична 

президентська влада, як це сталося насправді і які нині має наслідки Україна.  
 

ХVІ 
Треба народу доповісти публічно й відкрито з поясненням таких причин:  

1) Чому Декларацію виключено з Преамбули нової Конституції України 

(1996), а відповідно знівельовано обов’язковість держави, яка а) «забезпечує 

національно-культурне відродження українського народу», б) «його історичної 

свідомості і традицій», в) «національно-етнографічних особливостей»? (розділ 8, абз. 

2). До них питань відноситься і культура Козацтва України та її розвиток; 

2) Яка мета узурпаторів демократії паралізувати і не враховувати важливих 

правових і політичних факторів? Бо Акт проголошення незалежності України від 24 

серпня 1991 року спрямований на реалізацію Декларації і тому необхідно реалізувати 

і дію Акту в єдності з Декларацією: а) «продовжуючи тисячолітню традицію 

державотворення в Україні»; б) «виходячи з права на самовизначення, передбаченого 

Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами»; в) «здійснюючи 

Декларацію про державний суверенітет України» (див. абз.: 2, 3, 4 Акта 

проголошення незалежності України) як доповнення й розвитку Декларації в тих 

історичних умовах. Тому суспільство і народ зобов’язані і тепер реалізувати 

положення цих історичних документів не в протистоянні політиків, а 

конституційному законотворенні! 
 

ХVІІ 

Про таку правову реформу, конституційний розвиток українського 

законодавства засвідчують не тільки виступи О.П. Коцюби в парламенті, дискусіях з 

державними діячами, але в публікаційних протестах й критиці обслуговуючих державну 

владу вчених юристів заради посад, які не мали глибоко наукового розуміння, що 

історично прогресивне право, реалізація принципу верховенства права, є однією з 

найефективніших інновацій в суспільне середовище для розвитку демократії і відповідної 

їй економіки. А це захист: прав, свобод і обов’язків людини; незалежності і свободи 

народу; правове забезпечення діяльності та розвитку громадянського суспільства; 

визначення компетенції, закріплення гарантій, розвитку й захисту місцевого 

самоврядування; формування правової держави під контролем народу тощо.  

Інноваційні підходи необхідно протиставити віджилим догмам з метою 

застосування ефективної законодавчої діяльності для очищення політичних уявлень про 

розгляд інновацій без економічних висновків та обґрунтувань з правовими гарантіями. 

Має передбачатись і гармонізація прав і свобод людини в сфері виробництва, економіки, 

технічного і технологічного розвитку. Це засвідчують юридичні процеси, бо без 

надійного правового статусу особи, суспільства і держави, не може здійснюватись 

реалізація інноваційних процесів, мотивації та закономірностей  прогресу між людьми в 

глобалізованому світі. 
 

ХVІІІ 

Наукові висновки. О.П.Коцюба пізнає соціальне явище - правосвідомість 

людини і народу правологічно - через зміст пам’ятників права суспільства, що є 

одним з головних основ культури в діяльності людини для миру проти війни: 

1. Встановлення причин і умов зміни права миру на конфлікти та війни. 
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2. Використання владою права людини на економіку в суспільстві України: 

а) з потенціалу історії  людини та народу, б) з результатів виборів 04.03.1990 року, в) 

стану реалізації Декларації в Конституції і Законах незалежної України.  

3. Забезпечення умов життя народу на основі правових деклараційно - 

конституційних гарантій, що повинна виконати держава України з 1990 року. 

4. Стан виконання принципу верховенства права у захисті прав і свобод 

людини та народу в історії економічної практики демократичних епох для розвитку 

суспільства і завдань реформування системи судової влади в Україні. 

5. Встановлення відповідальності керівників держави та її органів влади і 

владних структур суспільства перед народом України за стан економіки і права. 
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СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА Й УГОРЩИНА: 

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Проаналізовано показники оплати праці за різними видами економічної 

діяльності в 2011–2013 рр. у сусідніх державах – Словацькій Республіці й Угорщині. 

Проведено порівняння отриманих результатів з аналогічними по Україні. 

Ключові слова: заробітна плата, вид економічної діяльності, освіта, 

Словацька Республіка, Угорщина, Україна 

Постановка проблеми. Згідно ЗУ «Про оплату праці», заробітна плата – це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Її розмір залежить від 

складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 

результатів його праці та господарської діяльності підприємства [1]. Водночас дохід 

від виконання однієї й тієї ж роботи, але в різних країнах відрізняється, причому 

іноді досить суттєво. Тому цікаво буде дослідити скільки ж заробляють за кордоном 

(і насамперед у сусідніх державах) працівники різних сфер діяльності, зокрема 

освіти, яка є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави [2]. 

Як відомо, географічними сусідами України є сім країн: на сході та північному 

сході – Російська Федерація; на півночі – Республіка Білорусь; на заході – Республіка 

Польща, Словацька Республіка й Угорщина; на південному заході – Румунія та 

Республіка Молдова. Попередньо нами було проведено рейтингове оцінювання 
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показників оплати праці освітян в Україні, Росії та Білорусі [3]. У межах цієї статті 

зупинимося на дослідженні аналогічних даних у Словацькій Республіці й Угорщині. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Про освіту в Словацькій 

Республіці писали такі вітчизняні науковці, як Л. Баталія та Т. Кристопчук, в 

Угорщині – Є. Боркач. Зокрема, ними було розглянуто педагогічні та теоретичні 

засади розвитку альтернативних шкіл західнослов’янських країн (Чехії, Польщі та 

Словаччини) [4–5], розкрито структуру та зміст педагогічної освіти в Республіці 

Словаччина та Республіці Словенія [6], проаналізовано стан міжнародної академічної 

мобільності та характерні особливості розвитку системи забезпечення якості вищої 

освіти в Угорщині [7–8]. Однак глибинний аналіз економічних аспектів освітньої 

сфери в цих наукових розвідках не проводився. 

Тому нашою метою є дослідження статистичних показників динаміки 

заробітків словаків та угорців. Для її реалізації розв’яжемо такі завдання: 

1) побудуємо таблиці з показниками щомісячних (за 2011–2013 рр.) витрат на 

оплату праці за видами економічної діяльності (далі – ВЕД), присвоївши кожному ВЕД 

індивідуальний рейтинг від 1 (найвищий) до n (найнижчий рівень заробітної плати); 

2) проведемо групування ВЕД за двома авторськими методиками: залежно 

від розміру доходів у цій сфері (перша) та їхньої рейтингової позиції (друга); 

3) проаналізуємо дані по освіті; 

4) порівняємо отримані результати з аналогічними по Україні. 

Виклад основного матеріалу. Усі ВЕД будемо розподіляти до таких п’яти 

груп: 1) з високим рівнем заробітків; 2) з рівнем оплати праці вище середнього; 3) з 

середнім рівнем заробітної плати; 4) з рівнем доходів нижче середнього; 5) з низьким 

рівнем заробітків. 

За першою методикою кожний ВЕД потраплятиме в одну з п’яти груп 

залежно від розміру оплати праці 
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zpi

min+
4× (zpi

max
− zpi

min
)

5
zpi

x zpi

max

; 

2-а група – 
zpi

min
+

3× (zpi
max

− zpi
min

)

5
≤ zpi

x
<zpi

min
+

4× (zpi
max

− zpi
min

)

5 ; 

3-а група – 
zpi

min
+

2× (zpi
max

− zpi
min

)

5
≤ zpi

x
<zpi

min
+

3× (zpi
max

− zpi
min

)

5 ; 

4-а група – 
zpi

min
+

(zpi
max

− zpi
min

)

5
≤ zpi

x
<zpi

min
+

2× (zpi
max

− zpi
min

)

5 ; 

5-а група – 
zpi

min
≤ zpi

x
<zpi

min
+

(zpi
max

− zpi
min

)

5 , де 
zpi

min

, 
zpi

max

 –  
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відповідно мінімальна та максимальна заробітна плата серед усіх ВЕД у країні за i -

й період. 

При цьому кількість ВЕД у кожній групі буде різна, а діапазони 

внутрішнього розкиду показників 

(zpi
max− zpi

min)
5  всередині груп – однаковими. 

За другою методикою ВЕД по групах розподілятимуться рівномірно, а 

діапазони внутрішнього розкиду показників всередині груп будуть відрізнятися. При 

цьому конкретна кількість ВЕД, яка входитиме до кожної групи, залежатиме від 

залишку після ділення їх загальної кількості (n) на п’ять: а) якщо остача дорівнює нулю 

– кількість ВЕД у кожній групі однакова; б) якщо остача дорівнює одиниці – 3-а група 

матиме на одного члена більше, ніж усі інші; в) якщо остача дорівнює двійці – 2-а та 4-

а групи матимуть на одного члена більше, ніж усі інші; г) якщо остача дорівнює трійці 

– 1-а, 3-а та 5-а групи матимуть на одного члена більше, ніж усі інші; д) якщо остача 

дорівнює четвірці – 3-а група матиме на одного члена менше, ніж усі інші. 

Отже, перейдемо до аналізу показників, починаючи зі Словацької Республіки 

– невеликої центральноєвропейської країни площею 49 036 км2 та населенням 

5 415 949 осіб (станом на 31.12.2013 р.) [9]. Ця держава стала членом Європейського 

Союзу 1.05.2004 р., а 1.01.2009 р. увійшла до зони євро. На офіційному сайті 

Статистичного Офісу Словацької Республіки наведено динаміку щомісячних, а також 

погодинних доходів за 19 ВЕД (див. табл. 1, 2). 
 

Таблиця 1.  
 

Динаміка витрат на оплату праці за видами економічної діяльності 
(щомісячні витрати на оплату праці, євро/1 працівника) 

 

Вид економічної діяльності 2011 
Рей- 

тинг 
2012 

Рей- 

тинг 
2013 

Рей- 

тинг 

A Сільське господарство,  

лісове господарство та рибне 

господарство 

950 15 1 001 15 1 046 15 

B Гірничодобувна промисловість 

і розроблення кар’єрів 
1 320 5 1 351 5 1 414 5 

C Виробництво 1 166 8 1 244 6 1 283 6 

D Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 

2 003 3 2 106 3 2 199 3 

E Водопостачання; каналізація, 

управління відходами та 

рекультивація 

1 199 7 1 184 9 1 191 9 
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F Будівництво 1 088 11 1 103 12 1 121 13 

G Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів, 

мотоциклів 

1 121 10 1 146 11 1 185 10 

H Транспортування та зберігання 1 073 12 1 101 13 1 133 12 

I Проживання та громадське 

харчування 
681 19 721 19 747 19 

J Інформація та зв’язок 2 115 2 2 224 2 2 293 1 

K Фінансова та страхова 
діяльність 

2 139 1 2 299 1 2 225 2 

L Операції з нерухомим  
майном 

1 162 9 1 233 7 1 172 11 

M Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

1 512 4 1 555 4 1 631 4 

N Адміністративна та допоміжна 
діяльність 

859 18 868 18 926 17 

O Державне управління та 
забезпечення військової безпеки; 
обов’язкове  
соціальне забезпечення 

1 222 6 1 186 8 1 211 7 

P Освіта 981 14 1 023 14 1 098 14 

Q Здоров’я людини та діяльність 
соціальних працівників 

1 062 13 1 151 10 1 204 8 

R Мистецтво, розваги та 
відпочинок 

926 16 951 16 971 16 

S Інші послуги 882 17 887 17 923 18 

Укладено автором на основі [10–11] 

Як видно з табл 1, в 2011–2012 рр. найвищі щомісячні заробітки були в 

працівників, зайнятих фінансовою та страховою діяльністю (2 139–2 299 євро), а в 2013 р. – 

у сфері інформації та зв’язку (2 293 євро). Найменша заробітна плата була в працівників 

сфери проживання та громадського харчування (681–747 євро). Освітяни в рейтингу 

доходів стабільно перебували на 14 позиції із заробітками на рівні 981–1 098 євро. Розрив 

між найвищим і найнижчим рівнем оплати праці в аналізованому періоді склав відповідно 

3,14, 3,19 та 3,07 рази. 

Аналізуючи динаміку цих показників, бачимо, що заробітна плата працівників у 

2012 р. зростали за всіма ВЕД, окрім E Водопостачання; каналізація, управління 

відходами та рекультивація (відбулося незначне зниження на 1,25 % з 1 199 до 

1 184 євро), O Державне управління та забезпечення військової безпеки; обов’язкове 

соціальне забезпечення (зменшення на 2,95 % з 1 222 до 1 186 євро). У 2013 р. доходи 
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також збільшилися за всіма ВЕД, окрім K Фінансова та страхова діяльність (відбулося 

зниження на 3,22 % з 2 299 до 2 225 євро), L Операції з нерухомим майном (зменшення 

на 4,95 % з 1 233 до 1 172 євро). 

Картина, яка змальовує погодинні заробітки в 2011–2012 рр. (табл 2), 

кардинально не відрізняється від описаної вище. 

Так, в 2011–2012 рр. найбільше за годину також отримували працівники, 

зайняті фінансовою та страховою діяльністю (15,13–16,27 євро), а найменше – у 

сфері проживання та громадського харчування (4,72–5,00 євро). Освітяни в рейтингу 

заробітної плати перемістилися з 14 на 12 позицію із показниками 7,44–7,83 євро. 

Аналізуючи динаміку цих показників, бачимо, що доходи в 2012 р. зростали 

за усіма ВЕД, окрім E Водопостачання; каналізація, управління відходами та 

рекультивація (відбулося невелике зниження на 1,29 % з 8,54 до 8,43 євро) й 

O Державне управління та забезпечення військової безпеки; обов’язкове соціальне 

забезпечення (незначне зменшення на 1,37 % з 8,74 до 8,62 євро). 

Застосувавши першу методику для групування ВЕД (залежно від розміру 

щомісячних заробітків у 2013 р.), отримаємо такі результати: 
 

Таблиця 2.  

Динаміка витрат на оплату праці за видами економічної діяльності 
(погодинні витрати на оплату праці, євро/1 працівника) 

 

Вид економічної діяльності 2011 Рейтинг 2012 Рейтинг 

A Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 

6,40 15 6,74 15 

B Гірничодобувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 

9,60 5 9,94 5 

C Виробництво 8,23 8 8,74 6 

D Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 

14,19 2 14,44 3 

E Водопостачання; каналізація, 
управління відходами та рекультивація 

8,54 7 8,43 8 

F Будівництво 7,61 10 7,70 14 

G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів, мотоциклів 

7,53 12 7,84 11 

H Транспортування та зберігання 7,60 11 7,73 13 

I Проживання та громадське харчування 4,72 19 5,00 19 

J Інформація та зв’язок 13,96 3 15,12 2 

K Фінансова та страхова діяльність 15,13 1 16,27 1 

L Операції з нерухомим майном 7,75 9 8,35 9 

M Професійна, наукова та технічна 
діяльність 

10,17 4 10,72 4 
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N Адміністративна та допоміжна 
діяльність 

5,89 17 5,93 18 

O Державне управління та забезпечення 
військової безпеки; обов’язкове 
соціальне забезпечення 

8,74 6 8,62 7 

P Освіта 7,44 14 7,83 12 

Q Здоров’я людини та діяльність 
соціальних працівників 

7,47 13 8,18 10 

R Мистецтво, розваги та відпочинок 6,32 16 6,56 16 

S Інші послуги 5,78 18 6,07 17 

Укладено автором на основі [10] 

1-а група (три ВЕД із оплатою праці в межах 1 983,8≤
zpi

x

≤2 293 євро) – 

J Інформація та зв’язок (2 293 євро), K Фінансова та страхова діяльність (2 225 євро), 

D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (2 199 євро); 

2-а група (ВЕД із заробітною платою в діапазоні 

1 674,6≤
zpi

x

1 983,8 євро); 

3-а група (два ВЕД із доходами в межах 1 365,4≤
zpi

x

1 674,6 євро) – 

M Професійна, наукова та технічна діяльність (1 631 євро), B Гірничодобувна 

промисловість і розроблення кар’єрів (1 414 євро); 

4-а група (дев’ять ВЕД із заробітками в діапазоні 

1 056,2≤
zpi

x

1 365,4 євро) – C Виробництво (1 283 євро), O Державне управління 

та забезпечення військової безпеки; обов’язкове соціальне забезпечення (1 211 євро), 

Q Здоров’я людини та діяльність соціальних працівників (1 204 євро), 

E Водопостачання; каналізація, управління відходами та рекультивація (1 191 євро), 

G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів 

(1 185 євро), L Операції з нерухомим майном (1 172 євро), H Транспорт і зберігання 

(1 133 євро), F Будівництво (1 121 євро), P Освіта (1 098 євро); 

5-а група (п’ять ВЕД із оплатою праці в межах 747≤
zpi

x

1 056,2 євро) – 

A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (1 046 євро), 

R Мистецтво, розваги та відпочинок (971 євро), N Адміністративна та допоміжна 

діяльність (926 євро), S Інші послуги (923 євро), I Проживання та громадське 

харчування (747 євро). 

Як бачимо, діапазони внутрішнього розкиду показників у цих групах 

дорівнюють 309,2 євро. При цьому до 1-ї групи (з високим рівнем заробітної плати) 

попали тільки три ВЕД, до 2-ї (з рівнем доходів вище середнього) – жодного, до 3-ї (з 

середнім рівнем заробітків) – два. Між членами 1-ї та 3-ї груп наявний значний розрив у 

розмірі 568 євро (2 199-1 631). 4-а (з рівнем оплати праці нижче середнього) та 5-а (з 

низьким рівнем заробітної плати) групи є найчисельнішими – містять відповідно дев’ять 

та п’ять ВЕД. Освітяни за цією методикою заробляють на рівні нижче середнього (в 2,09 
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раза менше, ніж працівники сфери інформації та зв’язку, і водночас в 1,47 раза більше, 

ніж у сфері проживання та громадського харчування). 

Для застосування другої методики визначимо кількість ВЕД для кожної 

групи. У нашому випадку n=19 (19/5=3, остача=4), тому 3-а група матиме на одного 

члена менше (три), ніж усі інші (по чотири). Групування 19 ВЕД залежно від 

отриманої ними рейтингової позиції в 2013 р. виглядатиме таким чином: 

1-а група (чотири ВЕД із доходами від 1 631 до 2 293 євро) – J Інформація та 

зв’язок (2 293 євро), K Фінансова та страхова діяльність (2 225 євро), D Постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (2 199 євро), M Професійна, 

наукова та технічна діяльність (1 631 євро); 

2-а група (чотири ВЕД із заробітками від 1 204 до 1 414 євро) – 

B Гірничодобувна промисловість і розроблення кар’єрів (1 414 євро), C Виробництво 

(1 283 євро), O Державне управління та забезпечення військової безпеки; обов’язкове 

соціальне забезпечення (1 211 євро), Q Здоров’я людини та діяльність соціальних 

працівників (1 204 євро); 

3-а група (три ВЕД із оплатою праці від 1 172 до 1 191 євро) – 

E Водопостачання; каналізація, управління відходами та рекультивація (1 191 євро), 

G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів 

(1 185 євро), L Операції з нерухомим майном (1 172 євро); 

4-а група (чотири ВЕД із заробітною платою від 1 046 до 1 133 євро) – 

H Транспорт і зберігання (1 133 євро), F Будівництво (1 121 євро), P Освіта 

(1 098 євро), A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 

(1 046 євро); 

5-а група (чотири ВЕД із доходами від 747 до 971 євро) – R Мистецтво, 

розваги та відпочинок (971 євро), N Адміністративна та допоміжна діяльність 

(926 євро), S Інші послуги (923 євро), I Проживання та громадське харчування 

(747 євро). 

Як бачимо, хоча в кожній групі кількість ВЕД майже однакова, однак діапазони 

внутрішнього розкиду їхніх показників значно відрізняються. Так, різниця між 1-ю та 4-

ю позицією в 1-й групі становить 662 євро, між 5-ю та 8-ю позицією в 2-й групі – 

210 євро, між 9-ю та 11-ю позицією в 3-й групі – 19 євро, між 12-ю та 15-ю позицією в 4-

й групі – 87 євро, між 16-ю та 19-ю позицією в 5-й групі – 224 євро. Тобто найбільш 

однорідною за цією методикою є 3-я група. Освіта знову попала до групи ВЕД з рівнем 

заробітків нижче середнього. 

Порівняємо отримані результати з даними по аналогічних ВЕД в Україні, 

попередньо перевівши словацькі показники оплати праці в українську гривню. Для 

цього скористаємось оприлюдненими НБУ офіційними курсами гривні щодо 

100 євро: 1 109,18 грн в 2011 р., 1 027,06 в 2012 р., 1 061,22 в 2013 р. [12]. Отримаємо 

такі результати: 

1) щомісячні зарплати однієї особи в Словацькій Республіці перебували в 

межах 7 553,52–23 725,36 грн в 2011 р., 7 405,10–23 612,11 грн в 2012 р. та 7 927,31–

24 333,77 грн в 2013 р.; 

2) доходи освітян за місяць у 2011–2013 рр. становили відповідно 

10 881,06 грн, 10 506,82 грн та 11 652,20 грн; 
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3) погодинний заробіток одного словацького працівника перебував у межах 

52,35–167,82 грн в 2011 р. та 51,35–167,10 грн в 2012 р.; 

4) освітяни за годину праці в 2011–2012 рр. отримували відповідно 82,52 грн 

та 80,42 грн. 

Для порівняння зазначимо, що в Україні за аналізований період за аналогічними 

ВЕД найменше в місяць заробляли працівники сфери охорони здоров’я та надання 

соціальної допомоги (1 774 грн в 2011 р.) і тимчасового розміщування й організації 

харчування (2 055 грн в 2012 р. та 2 249 грн в 2013 р.), а найбільше – працівники фінансової 

та страхової діяльності (5 377 грн, 6 012 грн та 6 275 грн відповідно) [13]. Тобто мінімальна 

оплата праці в нашій державі була меншою за відповідну словацьку в 4,26, 3,60 та 

3,52 рази, а максимальна – в 4,41, 3,93 та 3,88 рази. І хоча ці розриви з часом зменшилися, 

але все-таки залишаються досить значними. Водночас зарплати українських освітян за 

місяць у 2011–2013 рр. становили відповідно 2 079 грн, 2 530 грн та 2 700 грн, тобто в 5,23, 

4,15 та 4,32 рази менше, ніж у Словацькій Республіці. 

Ще одним нашим сусідом є Угорщина – також центральноєвропейська 

країна площею 93 030 км2 та населенням 9 млн 877 тис. осіб (станом на 1.01.2014 р.) 

[14]. Вона стала членом Європейського Союзу 1.05.2004 р., але офіційною валютою 

країни залишився угорський форинт. 

Середні місячні доходи працівників у національній економіці Угорщини 

зобразимо в табл. 3. 
 

Таблиця 3.  

Середній місячний заробіток працівників у національній економіці, 
угорських форинтів 

 

Вид економічної діяльності 2011 
Рей- 
тинг 

2012 
Рей- 
тинг 

2013 
Рей- 
тинг 

A Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство 

153 301 17 164 136 15 171 679 16 

B Гірничодобувна 
промисловість і розроблення 
кар’єрів 

254 607 5 271 012 5 281 096 5 

C Виробництво 213 281 7 230 877 7 241 787 7 

D Постачання 
електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

379 606 3 404 073 3 410 516 3 

E Водопостачання; 
каналізація, управління 
відходами та рекультивація 

207 614 9 223 206 8 224 649 8 

F Будівництво 156 682 15 163 649 16 177 680 14 

G Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 

196 942 10 212 521 11 217 483 10 
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мотоциклів 

H Транспортування та 
зберігання 

210 226 8 217 794 10 223 351 9 

I Проживання та громадське 
харчування 

125 757 19 139 731 19 146 742 19 

J Інформація та зв’язок 392 963 2 410 045 2 426 944 2 

K Фінансова та страхова 
діяльність 

456 980 1 459 744 1 470 690 1 

L Операції з нерухомим 
майном 

184 829 13 219 287 9 209 751 13 

M Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

303 292 4 330 880 4 322 927 4 

N Адміністративна та 
допоміжна діяльність 

149 675 18 163 300 17 169 662 17 

O Державне управління та 
забезпечення військової 
безпеки; обов’язкове 
соціальне забезпечення 

252 848 6 247 139 6 258 803 6 

P Освіта 192 984 11 197 344 13 216 939 12 

Q Здоров’я людини та 
діяльність соціальних 
працівників 

153 832 16 151 446 18 151 230 18 

R Мистецтво, розваги та 
відпочинок 

192 407 12 209 930 12 216 964 11 

S Інші послуги 162 490 14 175 872 14 175 236 15 

Укладено автором на основі [15] 

Як видно з табл 3, в 2011–2013 рр. найвищу щомісячну оплату праці 

отримували працівники, зайняті фінансовою та страховою діяльністю (456 980–

470 690 форинтів), а найменшу – у сфері проживання та громадського харчування 

(125 757–146 742 форинтів). Освітяни в рейтингу заробітної плати  перебували на 11–

13 позиціях із доходами на рівні 192 984–216 939 форинтів. Розрив між найвищим і 

найнижчим рівнем заробітків в аналізованому періоді склав відповідно 3,63, 3,29 та 

3,21 рази (більше, ніж у Словацькій Республіці). 

Аналізуючи динаміку цих показників, бачимо, що оплата праці в 2012 р. 

зростала за всіма ВЕД, окрім O Державне управління та забезпечення військової 

безпеки; обов’язкове соціальне забезпечення (відбулося зниження на 2,26 % з 252 848 

до 247 139 форинтів), Q Здоров’я людини та діяльність соціальних працівників 

(невелике зменшення на 1,55 % з 153 832 до 151 446 форинтів). У 2013 р. заробітна 

плата також збільшилися за всіма ВЕД, окрім L Операції з нерухомим майном 

(відбулося зниження на 4,35 % з 219 287 до 209 751 форинтів), M Професійна, 

наукова та технічна діяльність (зменшення на 2,40 % з 330 880 до 322 927 форинтів), 
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Q Здоров’я людини та діяльність соціальних працівників (незначне зниження на 

0,14 % з 151 446 до 151 230 форинтів), S Інші послуги (невелике зменшення на 

0,36 % з 175 872 до 175 236 форинтів). 

Застосувавши першу методику для групування ВЕД (залежно від розміру 

щомісячних доходів в 2013 р.), отримаємо такі результати: 

1-а група (три ВЕД із заробітками в межах 

405 900,4≤
zpi

x

≤470 690 форинтів) – K Фінансова та страхова діяльність 

(470 690 форинтів), J Інформація та зв’язок (426 944 форинти), D Постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (410 516 форинтів); 

2-а група (ВЕД із оплатою праці в діапазоні 

341 110,8≤
zpi

x

405 900,4 форинта); 

3-а група (два ВЕД із заробітною платою в межах 

276 321,2≤
zpi

x

341 110,8 форинта) – M Професійна, наукова та технічна діяльність 

(322 927 форинтів), B Гірничодобувна промисловість і розроблення кар’єрів 

(281 096 форинтів); 

4-а група (сім ВЕД із доходами в діапазоні 

211 531,6≤
zpi

x

276 321,2 форинта) – O Державне управління та забезпечення 

військової безпеки; обов’язкове соціальне забезпечення (258 803 форинти), 

C Виробництво (241 787 форинтів), E Водопостачання; каналізація, управління 

відходами та рекультивація (224 649 форинтів), H Транспортування та зберігання 

(223 351 форинт), G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, 

мотоциклів (217 483 форинти), R Мистецтво, розваги та відпочинок 

(216 964 форинти), P Освіта (216 939 форинтів); 

5-а група (сім ВЕД із заробітками в межах 

146 742≤
zpi

x

211 531,6 форинта) – L Операції з нерухомим майном 

(209 751 форинт), F Будівництво (177 680 форинтів), S Інші послуги 

(175 236 форинтів), A Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство (171 679 форинтів), N Адміністративна та допоміжна діяльність 

(169 662 форинти), Q Здоров’я людини та діяльність соціальних працівників 

(151 230 форинтів), I Проживання та громадське харчування (146 742 форинти). 

Як бачимо, діапазони внутрішнього розкиду показників у цих групах 

дорівнюють 64 789,6 форинтів. При цьому до 1-ї групи (з високим рівнем оплати 

праці) попали тільки три ВЕД, до 2-ї (з рівнем заробітної плати вище середнього) – 

жодного, до 3-ї (з середнім рівнем доходів) – два. Між членами 1-ї та 3-ї груп 

наявний значний розрив у розмірі 87 589 форинтів (410 516-322 927). 4-а (з рівнем 

заробітків нижче середнього) та 5-а (з низьким рівнем оплати праці) групи є 

найчисельнішими – містять по сім ВЕД. Освітяни за цією методикою заробляють на 

рівні нижче середнього (в 2,17 раза менше, ніж працівники, зайняті фінансовою та 

страховою діяльністю, і водночас в 1,48 раза більше, ніж у сфері проживання та 

громадського харчування). 
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Групування 19 ВЕД за другою методикою (залежно від отри-маної ними 

рейтингової позиції в 2013 р.) виглядатиме таким чином: 

1-а група (чотири ВЕД із заробітною платою від 322 927 до 

470 690 форинтів) – K Фінансова та страхова діяльність (470 690 форинтів), 

J Інформація та зв’язок (426 944 форинти), D Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря (410 516 форинтів), M Професійна, наукова та технічна 

діяльність (322 927 форинтів); 

2-а група (чотири ВЕД із доходами від 224 649 до 281 096 форинтів) – 

B Гірничодобувна промисловість і розроблення кар’єрів (281 096 форинтів), 

O Державне управління та забезпечення військової безпеки; обов’язкове соціальне 

забезпечення (258 803 форинти), C Виробництво (241 787 форинтів), E Водопо-

стачання; каналізація, управління відходами та рекультивація (224 649 форинтів); 

3-а група (три ВЕД із заробітками від 216 964 до 223 351 форинта) – 

H Транспортування та зберігання (223 351 форинт), G Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів (217 483 форинти), R Мистецтво, 

розваги та відпочинок (216 964 форинти); 

4-а група (чотири ВЕД із оплатою праці від 175 236 до 216 939 форинтів) – 

P Освіта (216 939 форинтів), L Операції з нерухомим майном (209 751 форинт), 

F Будівництво (177 680 форинтів), S Інші послуги (175 236 форинтів); 

5-а група (чотири ВЕД із заробітною платою від 146 742 до 

171 679 форинтів) – A Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство (171 679 форинтів), N Адміністративна та допоміжна діяльність 

(169 662 форинти), Q Здоров’я людини та діяльність соціальних працівників 

(151 230 форинтів), I Проживання та громадське харчування (146 742 форинти). 

Як бачимо, діапазони внутрішнього розкиду показників у кожній групі 

значно відрізняються. Так, різниця між 1-ю та 4-ю позицією в 1-й групі становить 

147 763 форинти, між 5-ю та 8-ю позицією в 2-й групі – 56 447 форинтів, між 9-ю та 

11-ю позицією в 3-й групі – 6 387 форинтів, між 12-ю та 15-ю позицією в 4-й групі – 

41 703 форинти, між 16-ю та 19-ю позицією в 5-й групі – 24 937 форинтів. Тобто 

найбільш однорідною за цією методикою є 3-я група. Освіта знову попала до групи 

ВЕД з рівнем доходів нижче середнього. 

Порівняємо отримані результати з даними по аналогічних ВЕД в Україні, 

попередньо перевівши угорські заробітки в українську гривню. Для цього 

скористаємось оприлюдненими НБУ офіційними курсами гривні щодо 

1 000 угорських форинтів: 39,89 грн в 2011 р., 35,53 в 2012 р., 35,74 в 2013 р. [12]. 

Отримаємо такі результати: 

1) щомісячна оплата праці однієї особи в Угорщині перебували в межах 

5 016,45–18 228,93 грн в 2011 р., 4 964,64–16 334,70 грн в 2012 р. та 5 244,56–

16 822,46 грн в 2013 р.; 

2) заробітна плата освітян за місяць у 2011–2013 рр. становили відповідно 

7 698,13 грн, 7 011,63 грн та 7 753,40 грн. 

Для порівняння зазначимо, що в Україні за аналізований період мінімальні 

доходи були меншими за відповідні угорські в 2,83, 2,42 та 2,33 рази, а максимальні – 

в 3,39, 2,72 та 2,68 рази. І хоча ці розриви з часом зменшилися, але також 
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залишаються досить значними. Водночас заробітки українських освітян за місяць у 

2011–2013 рр. були меншими в 3,70, 2,77 та 2,87 рази, ніж в Угорщині. 

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що рівень оплати праці словаків і 

угорців на порядок вищий, ніж українців. Причому зарплати в Словацькій Республіці 

в 2011–2013 рр. були більші за відповідні і в Угорщині (мінімальні – в 1,51, 1,49 та 

1,51 рази, максимальні – в 1,30, 1,45 та 1,45 рази відповідно). Найбільш 

високооплачуваними сферами в сусідніх країнах є фінансова та страхова діяльність, а 

також інформація та зв’язок; найменш оплачуваною – проживання та громадське 

харчування. Розрив між найвищим і найнижчим рівнем доходів у 2011–2013 рр. 

перевищував відмітку 3 (3,14, 3,19 та 3,07 рази в Словацькій Республіці та 3,63, 3,29 і 

3,21 рази в Угорщині). Працівники освіти в обох державах отримують заробітки на 

рівні нижче середнього. 
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ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ДУХОВНИХ, ГОСПОДАРСЬКИХ, 

ГРОМАДСЬКИХ, ВІЙСЬКОВИХ, СОЦІАЛЬНИХ, КУЛЬТУРНИХ І 

ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ТРАДИЦІЯХ  КОЗАЦТВА 
 

Кожна розвинута країна світу має  свої особливі  системи виховання 

суспільства, що  базуються на народних звичаях і вікових громадських традиціях.   

Через них,  із покоління  до покоління передаються і примножуються духовні, 

господарські, громадські, військові, соціальні,   культурні  та  державотворчі  

цінності суспільства і створюється рівень кваліфікації і культури народу. 

Народ України успадкував найяскравіший досвід звичаїв і духовних, 

господарських, громадських, військових, соціальних, культурних та державотворчих 

традицій козацької пори, який не поступається рівню розвинутих країн і повинен 

сприяти у виховному процесі молоді, у її духовному,  господарському, громадському, 

військовому, соціальному, культурному і державотворчому  становленні. 

ВГО «Селянське козацтво України», разом з МГО «Об’єднана Рада 

Українського та зарубіжного козацтва» провели, рік тому, науково-практичну 

конференцію на тему «Витоки і напрямки діяльності українського козацтва», у 

виступах учасників якої були обговорені  духовні, господарські, громадські, 

військові,  соціальні, культурні та державотворчі традиції козацької пори і напрямки 

діяльності сучасного козацтва. 

Підготовлений до друку «Збірник виступів конференції» може стати 

корисним посібником у виховній роботі на засадах козацького виховання для 

шкільних, громадських і державних просвітницьких закладів і самовиховання.   

Ці матеріали також розміщені у четвертому історично-практичному виданні    

«Земля козацтво і державність України».  

У доповіді «Господарські традиції і напрямки діяльності сучасного козацтва» 

наведено, зокрема, яскравий приклад навиків козацьких громад у вільному 

господарюванні на своїй землі,   створенні високої агрокультури, інтенсивної 
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економіки і  ролі козацького хліборобства у формуванні найкращого у світі 

чорнозему, в результаті взаємодії хлібороба із землею. 

Ознайомлення  з такими видатними досягненнями наших предків. надихає 

молодь на свою особисту причетність бути готовими до продовження славних  

господарських і професійних традицій. 

Сучасний стан нашого суспільства, коли держава втратила сьомий в Європі 

за потужністю економічний потенціал і  знецінені соціальні пріоритети, потребує 

відповідальної влади і активного залучення кожного громадянина до свідомої участі і 

відповідальності у всіх напрямках діяльності, а  козацьке виховання молоді має стати 

невід’ємним помічником школи, громади  і держави у цій доленосній для нашої 

країни справі.  

Селянське козацтво України пропонує  конкретну програму козацького 

виховання на відродженні господарських традицій козацтва — Програму створення 

Учнівських козацьких господарських товариств відродження присадибного 

кролівництва. 

Засновники Програми:   МГО «Народна Академія Українського козацтва», 

МГО «Селянське козацтво України», ВГО « Об’єднана Рада Українського та 

зарубіжного козацтва». Національна академія педагогічних наук. 

Програма пропонується на виконання  Програми «Технології заможності»,  

Міжнародної наукової громадської організації  «Народна академія Українського 

козацтва», за погодженням і участю Національної академії педагогічних наук України.  
 

Громадська і державна актуальність Програми. 
 

Чотирьохсотрічна  історія Українського козацтва  визначає його як  саму 

активну громадську, господарську, військову, духовну,  державотворчу і об’єднуючу  

силу народу України. 

В наш час, коли в ейфорії  незалежності і хаосі реформ в суспільстві панують 

безробіття, психологія миттєвого збагачення і знецінення людини праці, автори  

програми  вважають,  що відродження могутньої держави України  можливе тільки 

через об’єднання суспільства  навколо козацької ідеї вільного господарювання і 

самоврядування  на своїй землі, всеукраїнської ідеї побудови громадянського 

суспільства, і створення  могутньої, соціальної правової держави.  

Основними механізмами об’єднання суспільства є відродження духовних, 

господарських ,громадських, військових, соціальних, культурних і державотворчих 

традицій козацтва України, головним принципом яких було завжди – все вирішувати 

і створювати громадою. 

Одним із напрямків відродження господарських традицій є, залучення 

Учнівських козацьких громад до участі в господарській і громадській діяльності у 

оздоровленні і відродженні  кролівництва, як галузі  виробництва  дієтичного  і  

екологічно чистого  м’яса.  

В роки найвищого розвитку галузі (1975-1985 роки)  Україна займала 

четверте світове місце, після Китаю, Італії і Франції, у розвитку кролівництва і 

щорічно виробляла 120-165 тис. тонн м'яса кролів, вирощувала 45 млн. голів, а її 

частка у світовому виробництві кролятини досягала 8 %.  
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У загальнодержавному обсязі виробництва м'яса на частку високо дієтичної 

кролятини припадало 8-10 %. Кролівництво в Україні було досить прибутковою 

галуззю, в якій мали роботу понад 600 тис. кролівників. 

За останні двадцять років, кролівництво в України  занепало через 

епізоотичне захворювання кролів вірусними хворобами кролів на міксоматоз і 

вірусну геморагічну хворобу, через руйнування виробничих і племінних 

кролівницьких комплексів та відчужження селян від господарювання у кролівництві. 

На даний період поголів'я кролів в Україні зменшене втричі, становить за 

самими оптимістичними підрахунками до 12 млн. голів кролів а  кількість присадибних 

господарств, які займаються кролівництвом становить всього 200 тис. В 15 областях 

статистичними органами не зафіксовано жодної тони виробленої кролятини. За 

результатами державної атестації, племінну базу галузі в Україні на сьогодні складають 

всього 1 племінний завод та 7  репродукторів з розведення порід кролів . 

В наш час до розвитку  кролівництва, як, до галузі  дієтичної і екологічно 

чистої  м’ясної продукції,  прикута увага всіх країн світу.  До того ж кролі – це 

тварини, які вирощуються без вжитку шкідливих гормональних стимуляторів росту, 

бо вони їх не переносять  і  які не хворіють на  вірусні захворювання, що  

передаються людям, такі як свинячий і пташиний грип та інше.  Це тварини, які 

можуть замінити свинину і курятину за  будь-яких  епідемічних обставин. 

Європейський Союз з цього приводу прийняв рекомендації  переорієнтації  

виробництва з птахівництва на кролівництво і фінансові заходи стимулювання 

розвитку цієї  галузі тваринництва. 

Втрати кролівництва світу від штучно розповсюдженого вірусу міксоматозу  

кролів, спонукали європейські країни до законодавчого підвищення  вимог 

санітарного контролю та відповідальності за порушення вимог і заходів недопущення 

розповсюдження вірусу міксоматозу кролів, завдяки яким, 15 європейських країн вже 

повністю  оздоровили свій простір від цього захворювання.  

Враховуючи надзвичайно швидке поширення вірусу міксоматозу у 450 км.  

за рік  та  недопустимість вживання хворих кролів і використання  перехворівшого 

маточного поголів’я, оздоровлення країн від цього захворювання досягалося не 

тільки вказаними санітарними і організаційними заходами, а інколи навіть  

знищенням і заміною всього поголів’я кролів  в країні.  

З даних МЕБ, за період з 1953 по 2004 р. випливає, що боротьба з 

міксоматозом кроликів   може бути цілком успішною. За цей час можна вважати 

оздоровленим від даної хвороби 15 із 51 країн Європи, в 19 з яких здійснювали 

вакцинацію, а в  2 застосовували санітарний забій всього стада, в усіх країнах 

встановлювався контроль за пересуванням і переміщенням кроликів та продуктів 

кролівництва. 

Інститут тваринництва  НАН України  пропонував в свій час Кабінету 

Міністрів України  проект «Державної програми відродження та селекції 

кролівництва і звіринництва, але влада на жаль відхилила ці пропозиції.  

Програма створення  Учнівських  козацьких  господарських  това -риств  

відродження присадибного кролівництва спрямована на відрод - ження 

господарських традицій Козацтва України у середовищі молодого козацького 
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покоління і вирішення державної  проблеми відродження і оздоровлення галузі 

кролівництва. 
 

Мета Програми. 
 

Об’єднання школярів, зацікавлених у освоєнні сучасної технології  

присадибного кролівництва, в Учнівські козацькі господарські громади 

кролівників для спільного вирішення організаційних. господарських питань і 

логістики при створенні сучасних присадибних учнівських кролеферм. 

Об’єднання Учнівських козацьких господарських громад кролівників у 

Асоціацію Учнівських козацьких господарських громад  кролівників. 

Надання школярам можливості  використовувати вільний час на освоєння 

навиків господарської діяльності і отримання першого почуття професійної гордості  

і задоволення результатами   господар -ської справи.   

Мати можливість звернутися до Уряду і місцевої влади з пропозицією 

виділення державного гранту кожному школяреві - учаснику програми на придбання 

породного маточного поголів’я і технологічного обладнання (клітки – міні ферми)  

для  утримання двох кролематок з приплодом.  

Участь Учнівських козацьких господарських громад кролівників у 

просвітницькій,  консультативно - дорадчій  діяльності і громадському контролі 

додержання населенням зоосанітарних норм утримання кролів на  кролефермах для 

недопущення поширення вірусу міксоматозу тварин  і повного оздоровлення 

території України від цього небезпечного захворювання. 
 

Задачі Програми. 
  

 Створення Учнівських козацьких господарських громад кролівників для 

спільного вирішення організаційних. господарських питань і  логістики в  

створенні і діяльності  сучасних присадибних учнівських кролеферм. 

 Створення 50000 учнівських сучасних  міні-кролеферм на 2 кролематки з 

приплодом для вирощування 3 200 000 голів кролів на рік. 

 Виробництво щорічно на учнівських міні - фермах 12 800 тон.  ( у ж.в.)  

дієтичного кролячого м’яса.  

 Оволодіння учнями господарською кваліфікацією майстра кролівника. 

 Проведення Учнівськими козацькими господарськими  громадами 

кролівників просвітницької,  консультативно - дорадчої  діяльності і 

громадського контролю додержання населенням зоосанітарних норм 

утримання кролів на  кролефермах для недопущення поширення вірусу 

міксоматозу тварин  і повного оздоровлення території України від цього 

небезпечного захворювання. 

 Надання учням теоретичних знань і практичної допомоги у створенні міні-

кролеферм і учнівській господарській  діяльності. 

 Ознайомлення  учнів з основами економіки та господарювання  в галузі 

кролівництва та    надбання досвіду ведення господарства.   

 Підготовка підростаючого покоління  до роботи в умовах нових форм  

ринкових відносин,  до самостійного ведення господарства.   
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 Формування в учнів свідомого, відповідального ставлення до роботи  і 

професійної діяльності. 

 Присвоєння  школярам- кролівникам, які виконали завдання Програми, 

посвідчення  «майстер кролевод». 

 Поширення досвіду  створення  обслуговуючих кооперативів логістики 

діяльності  учнівських  кролеферм і  реалізації виробленої ними продукції. 
 

Оpганізаційні  заходи виконання Програми. 
 

 Забезпечення районних  і сільських козацьких громад        Програмою 

створення  учнівських  козацьких  господарських  товариств  відродження 

присадибного кролівництва.  Виготовлення 100 000 примірників  Програми.  

 Безкоштовне Забезпечення  учасників Програми  методичним виданням  

Селянського козацтва України  «Сучасне присадибне кролівництво».  

 державне замовлення  50 000 примірників  «Сучасне присадибне 

кролівництво» (електронна версія видання додається ). 

 Безкоштовне забезпечення  учасників Програми міні-кролефермами на дві 

кролематки з приплодом.  

 Державне замовлення 50 000 міні-кролеферм  для утримання двох 

кролематок з приплодом. 

 Безкоштовне забезпечення  учасників Програми племінним маточним 

поголів’ям кролів ( двома кролематками ).  

 Організація забезпечення штучного запліднення кролів на учнівських міні-

кролефермах.  

 Забезпечення  учасників Програми  порадниками для консультативно-

дорадчої  діяльності і громадського контролю додержання населенням 

зоосанітарних норм утримання кролів на  кролефермах для недопущення 

поширення вірусу міксоматозу тварин і повного оздоровлення території 

України від цього небезпечного захворювання. 

 Виготовлення 50 000 посвідчень майстра кролівника.   
 

Фінансове забезпечення виконання Програми. 
 

Звернення засновників Програми до Кабінету Міністрів  з пропозицією  щодо 

бюджетного фінансування  витрат Програми на: 
 

 Безкоштовне забезпечення  учасників Програми міні-  кролефермами на дві 

кролематки з приплодом. Замовлення 50 000 міні-кролеферм  для утримання 

двох кролематок з приплодом в обсязі 

 300 млн. грн.   ( 50 000 міні-ферм по 6000 грн. = 300 000 000 грн.). 

 Безкоштовне забезпечення  учасників Програми племінним маточним 

поголів’ям кролів ( двох кролематок )  в обсязі   25  млн. грн. (  100 000 

кролематок по 250 грн. = 25 000 000 грн.). 

 Оплата методичного видання Програми « Сучасне присадибне 

кролівництво» в обсязі   1 млн. грн.  ( 100 000 примірників по 10 грн. = 1000 

000 грн.) .  
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 Загальні витрати бюджетних коштів на забезпечення Програми в обсязі  326 

млн. грн. 
 

Заходи 
виконання    Програми  Створення  Учнівських  козацьких  господарських товариств  

відродження присадибного кролівництва. 

  

1. Сільським козацьким громадам   разом з керівництвом шкіл створити  в 

кожній сільській школі  Учнівські  козацькі господарські товариства  відродження 

присадибного кролівництва у складі  5 ти  учнівських присадибних кролеферм, 

загальною кількістю  5о ооо кролеферм.  

2. Провести реєстрацію шкільних  Учнівських  козацьких господарських 

товариств  відродження присадибного кролівництва  в сільських радах для 

забезпечення фінансування їхнього створення  за рахунок коштів Державної 

програми. 

3.  Провести разом з керівництвом Державної програми конкурс на державне 

замовлення  і  закупку 100 000 міні – кролеферм. 

4. Закупити і передати міні - кролеферми у користування Учнівських 

козацьких господарських товариств  відродження присадибного кролівництва. 

5. Провести разом з керівництвом Державної програми конкурс на державне 

замовлення  і  закупку  100 000 породних, племінних  кролематок і 10 000 кролів. 

6. Закупити і передати  кролематок і кролів у користування шкільних  

Учнівських  козацьких господарських товариств  відродження присадибного 

кролівництва. 

7.  Виконати разом з керівництвом Державної програми державне замовлення 

на видання 50 000 примірників методичного видання «Сучасне присадибне 

кролівництво»  (електронна версія видання додається ). 

8. Закупити і передати  шкільним  Учнівським  козацьким господарствам 

методичного видання  «Сучасне присадибне кролівництво».   

9. Створити разом з Учнівськими господарствами районні кооперативи 

логістики  і збуту продукції  учнівських господарств. 

10. Забезпечити  учасників Програми  порадниками Міністерства  сільського 

господарства і продовольства для консультативно-дорадчої  діяльності і 

громадського контролю додержання населенням зоосанітарних норм утримання 

кролів  для недопущення поширення вірусу міксоматозу тварин  і повного 

оздоровлення території України від цього небезпечного захворювання. 

11. Проведення разом з Учнівськими козацькими господарськими 

товариствами кролівників просвітницької,  консультативно - дорадчої  діяльності і 

громадського контролю додержання населенням зоосанітарних норм утримання 

кролів на  кролефермах для недопущення поширення вірусу міксоматозу тварин  і 

повного оздоровлення території України від цього небезпечного захворювання. 

12. Моніторинг господарської, просвітницької,  консультативно - дорадчої  

діяльності і громадського контролю Учнівських господарських товариств і 

присвоєння  школярам- кролівникам,  які виконали завдання Програми посвідчення  

«майстер-кролевод». 
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13. Проведення підсумків діяльності учнівських товариств і оприлюднення 

результатів виконання Програми за господарський рік.  
 

Можна назвати багато учнів  з різних місць України, хто самотужки будує 

міні-кролеферми  і  утримує від 20 до 100 голів кролів. 

Показовим з них є досвід учня 10 класу села Малий Ходачків , що на 

Тернопільщині Петра Молотка, який багато знає про кролівництво, утримує 70 

кролів і вдало вдосконалює свою улюблену справу. 
 

Селянське  козацтво України може запропонувати аналогічний проект 

Програми відродження присадибного свинарства  і видати учасникам конференції 

видання:  «Земля, козацтво і державність України»,  «Сучасне присадибне 

кролівництво», «Сучасне присадибне свинарство». 
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ПРО СТАН ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Одним з особливих національних завдань, що його постійно декларують 

влада і провладні політичні сили, є формування громадянського суспільства в 

Україні на засадах загальноприйнятих цивілізаційних принципів. “Україна йде 

європейським шляхом. Ми будуємо наше суспільство, — заявив Президент України 

В.Янукович у зверненні у зв’язку з 70-ю річницею трагедії Бабиного Яру, - на основі 

принципів демократії, гуманізму, толерантності й соціальної справедливості” [І]. З 

цієї заяви глави держави випливає, що процес формування громадянського 

суспільства в Україні не є лише наміром верхів, він уже йде, розгортається. У 2010 р. 

проголошено курс на модернізацію країни, після чого основні зусилля спрямовано на 

подолання економічної кризи, розвиток базових і перспективних секторів економіки, 

боротьбу з корупцією, перебудову системи соціального захисту населення, 

здійснення адмінреформи, оптимізацію системи судочинства, спрощення умов для 

підприємницької діяльності тощо. Словом, відбуваються перетворення, які створю-

ють підґрунтя для виникнення відносин, інститутів, норм, цінностей, стереотипів 

поведінки і мислення акторів суспільства саме громадянського типу. 

Проте цілеспрямоване утвердження засад цього суспільства — вельми 

непросте завдання для управлінських центрів і структур, що вимагає не лише 

відповідних соціо- технологій та соціоінженерій, а й умілого їх застосування. Крім 

того, потрібно долати серйозні перепони, що постають на шляху становлення 

громадянського суспільства. Це насамперед різного роду суперечності, колізії, 

нестикування, розбіжності, що відбивають інерцію руху, боротьбу інтересів і прямий 

спротив реформаторському курсу, коли пріоритети громадянського суспільства ігно-

руються чи й зовсім не визнаються. 

Можна у зв’язку з цим вказати на такі блокуючі даний процес суперечності, 

як протиріччя між законодавчою і виконавчою владами, намірами вищої державної 

влади й інтересами місцевих бюрократичних груп, сформованих за регіональними і 

галузево-корпоративними принципами; між центральним державним управлінням і 

місцевим самоврядуванням; між правом і корупцією; між різноспрямованими 

прагненнями громадян у сфері геополітичного вибору (Європа - Росія); між 

масовими прихильниками однієї чи двох державних мов; між Сходом і Заходом 

України; між міським та сільським соціумами і т.д. 
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Значним негараздом у зв’язку з цим є також той хаос, який нерідко виникає у 

певних сферах суспільства, коли внаслідок помилок влади починають діяти 

самодіяльні, самоврядні групи, фірми, фонди, об’єднання (зокрема й тіньові, 

замасковано фальшиві), що вдаються до порушення законів, до різних махлювань і 

маніпуляцій, обману громадян, клієнтів, аби забезпечити свій, до того ж цинічний, 

прагматичний інтерес. Пам’ятні, наприклад, трас- ти за президентства Л. Кучми, що 

ошукали тисячі й тисячі людей; так звані ПОПи на селі як спосіб закабалення селян; 

ваучерні приватизації як прямий підкуп і обман населення владою. А рейдерство — 

це, по суті, спалах “точкової” війни за перерозподіл власності, коли озброєні 

палицями нападники в масках і охоронці об’єктів сходяться у двобої, інколи 

доводячи “битву” до пролиття крові. І все це - з легкої руки суддів, що приймали 

конфліктні рішення, уможливлюючи різного роду рейдерські схеми. Практична 

реалізація цих схем (найбільш поширеною вона виявила себе в Криму) торувала 

шлях не до громадянського, а до “дикого”, хуліганського суспільства. 

Особливе гальмо щодо формування громадянського суспільства — доля 

такого виробника, як селянство, яке настільки опущене в глибоку соціально-

економічну та правову яму, що воно не може захистити від розорення свої села — 

базу власної життєдіяльності, припинити їх сходження у небуття. Останні поступово 

зникають з карти України, обмежуючи життєвий простір селянства. Якщо, за 

повідомленням газети “Урядовий кур’єр” [2], за останні 22 роки в Україні кількість 

населених пунктів (підкреслимо, переважно сільських) зменшилася на 348 одиниць, 

то це, поза сумнівом, означає складну метаморфозу передусім сільського соціуму. 

Він “усихає”, зменшується, деградує, і чи справедливо говорити про формування 

громадянського суспільства в його сільській частині за наявності цих процесів? 

Можливо, справді існує ризик тієї перспективи для села й сільського соціуму, яку 

дехто подумки намічає: мовляв, або село і його соціум будуть замінені просто 

“сільською виробничою територією” (як на Заході, де важко знайти село в 

українському розумінні), або на його місці побудують соціальні містечка, сконцен-

трувавши в них сільгоспвиробників. Як стверджують деякі журналісти, ця думка 

“проробляється” в середовищі великих “грошових мішків”, котрі бачать себе 

майбутніми інвесторами будівництва таких містечок. На додачу зауважимо, що 

відсутність в Україні політичної нації, а також нерозв’язаність не те що практичних, 

а навіть концептуальних питань місцевого самоврядування є свідченням того, що 

будь-чиї сподівання на швидке конструювання громадянського суспільства — марні. 

Поставимо запитання: що ж таки досягнуто у справі формування суспільства 

нового типу? У ЗМІ з цього питання стрічаються різні точки зору, версії, підходи. 

Одна з них пропагує переконання в тому, що громадянське суспільство в Україні, 

хоча й вельми повільно, але все ж формується на основі посилення індивідуальної та 

групової активності громадян. Інша точка зору заперечує попередню: мовляв, 

посилюється не так громадянська активність, як пряма боротьба за владу, власність, 

землю, багатство, комфорт. До того ж усе важче стає “борцям” досягати компромісів, 

урівноваження інтересів, не припиняється їх лобіювання у парламенті, уряді. А 

протистояння опозиції з владою просто дихає непримиренністю. Опозиція в Україні 

настільки агресивна, що на діалог з владою може не йти, а напряму шкодити їй, 

наприклад, блокуванням трибуни Верховної Ради, паралізуючи її роботу чи закли-
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каючи до боротьби з владою (наприклад, акції “Повстань, Україно!”, “Україна без 

Кучми!”, “Геть неукраїнську владу”, “Україна без Януковича”). 

Третя точка зору визнає наявність в українському суспільстві тільки 

початкових елементів громадянськості, натяків на неї. Мабуть, вона найближча до 

істини. 

Отже, можна стверджувати, що громадянське суспільство в Україні ще не в 

реальності, а в теорії, у свідомості, заповненій уявленням про те, що громадянське 

суспільство - це засіб і сфера постійної боротьби з владою. Навпаки, це важіль її 

урівноваження. “Саме громадянське суспільство, - справедливо зауважує А.Кінах, — 

здатне зробити свою державу правовою”. “Не праві ті, - продовжує він, - хто вбачає в 

громадянському суспільстві лише джерело підтримки існуючого політичного 

устрою, як і ті, для кого воно - лише осередок опозиції. Істина, як завжди, посередині 

— суспільство й держава є взаємодоповнюючими та взаємоконтролюючими, але не 

ворогуючими силами” [3]. 

На нашу думку, ця ідея А. Кінаха є плідною логічною підставою для більш-

менш адекватної характеристики громадянського суспільства, яке виступає 

урівнюючою альтернативою держави, взаємодіючи з нею на основі диктатури права, 

принципів демократії, гуманізму, толерантності, соціальної справедливості та 

врівноваженості інтересів. Таке суспільство не може підім’яти під себе держава, як і 

воно, своєю чергою, не може задушити державу. Практика взаємодії цих двох 

протилежностей потребує також конституційно закріплених компромісів, противаг, 

стримувачів. 

Водночас вони впливають одна на одну так, що зміна однієї відбувається за 

погодженням з іншою. Зрозуміло, що за такого алгоритму взаємодоповнюваності 

держава не набуде ознак гоббсівського Левіафана, а й суспільство не підпаде під 

“п’яту” певних сил, які зроблять його диктатором над державою. Головне, що 

забезпечується рівномірний та справедливий поділ влади, узгодженість державного 

управління та місцевого самоврядування і врівноваженість інтересів 

(загальнодержавного, місцевих, корпоративних, індивідуальних). Коли повноцінно 

функціонує громадянське суспільство, то держава, по суті, стає його офіційним 

обслуговувачем, піднімаючи на належний рівень справжню цінність людини, 

особистості. 

Громадянськість — така узагальнююча характеристика суспільства, яка 

фіксує високий рівень його самосвідомості, спаяності, солідарності, внутрішньої 

стабільності, організованості, громадської активності, який врівноважує 

відповідальність з боку держави і суспільства за розв’язання проблем їх спільної 

життєдіяльності, перспективного розвитку та історичної долі. У громадянському 

суспільстві дуже значуща роль референдумів, плебісцитів, опитувань масової та 

громадської думки, компромісів, публічних обговорень, домовленостей тощо, 

завдяки чому актуальні проблеми глибше усвідомлюються народом, нацією, різними 

прошарками населення, до того ж це може відбуватися без допомоги офіційної 

пропаганди, яка нерідко маніпулює свідомістю. Завдяки таким масовим дискусіям 

швидше конституюється загальноприйнятна відповідь на проблеми, способи їх 

розв’язання. Своєю чергою, свобода дискусій множить пропозиції, збільшуючи 

простір для їх зважування і вибору. Ставлення ж влади до референдумів, плебісцитів, 
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частота їх проведення - показник справжньої чи позірної орієнтованості її на утвер-

дження громадянського суспільства. В Україні украй потрібними були референдуми 

з проблем пенсійної реформи, земельного ринку, мовної політики, політвибору ЄС - 

Євразійський союз, однак влада їх не провела. Хитруючи, маневруючи і, де треба, 

вдаючись з допомогою чиновників навіть до обману, вона свого добивалася, 

продемонструвавши тим самим, що побудова громадянського суспільства в її 

намірах далеко не на першому місці, адже, зігнорувавши всенародне опитування, 

вона не допустила до розв’язання проблем тих, кого вони безпосередньо стосуються. 

Той чи інший стан громадянськості суспільства — соціальне явище, що 

акумулює в собі історичну пам’ять, знання досвіду пращурів, попередніх поколінь. 

Усе це гарантує від повторення історичних помилок. 

Термін “стан (міра) громадянськості суспільства” ще незвичний в 

українській соціологічній науці, однак практика підштовхує соціологів до 

необхідності його аналізу й наукової розробки, що, треба визнати, ще слабко помі-

чається. 

Слід сказати, що матеріали моніторингу 2013 р. свідчать лише про 

початковий, невиразний, вельми суперечливий момент появи перших слабких 

ознак громадянського суспільства. Як і за даними попередніх моніторингових 

опитувань, спостерігається орієнтованість респондентів на традиційне уявлення 

про громадянське суспільство як силу, що спроможна протистояти державі й 

боротися з нею, гарантувати підтримку протестів, пікетів, вуличних слідувань, 

мітингів, зібрань. Отже, акцентується не спільність з державою, а роз’єднаність з 

нею, віддаленість від неї. Причому дистанція між переконаннями опитаних і 

характеризованими ними ж рисами держави сприймається так, ніби вона 

залежить головним чином тільки від поведінки влади. Це і є свідчення 

однобічності соціальної свідомості респондентів, яка громадянське суспільство 

вбачає не як відносну, а як абсолютну протилежність державі, а саму державу — 

як монополіста впливу на всі суспільні процеси та інститути. 
 

Таблиця 1 

Який рівень Вашої довіри (%) 

 Президен 
тові 

України 

Верховній 
Раді 

України 

Урядові 
України 

Зовсім не довіряю 38,6 44,4 42,5 
Переважно не довіряю 28,4 32,4 29,8 
Важко сказати, довіряю чи ні 22,1 18,6 19,5 
Переважно довіряю 8,7 3,8 7,2 
Цілком довіряю 2,2 0,8 0,9 

 

Якщо взяти до уваги таку, здавалося б, неодмінну рису громадянськості 

суспільства, як довіра громадян до влади (адже останні самі обирають владу, 

точніше, її функціонерів, виконувачів), то показник цієї ознаки (табл. 1) надто 

низький. Недовіра Президентові: (38,6%+28,4%) дорівнює 67%. Недовіра ВР 
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України: (44,4%+32,4%) дорівнює 76,8%. Недовіра урядові (42,5%+29,8%) дорівнює 

72,3%. Як бачимо, при складанні показників “зовсім не довіряю” та “переважно не 

довіряю” різко вирізняється високий пік недовіри трьом найвищим гілкам влади. 

Крім того, чимало респондентів на момент опитування перебували в стані 

невизначеності зі своєю довірою до вищої влади - відповідно 22,1%; 18,6%; 19,5%. 

Рівень недовіри респондентів органам місцевої влади теж високий: 

(30,3%+29,8%)=60%, хоча дещо нижчий, ніж рівень недовіри верховній владі (табл. 2). 

Таблиця 2 

Який рівень Вашої довіри місцевим органам влади? (%) 

Зовсім не довіряю 30,3 
Переважно не довіряю 29,8 
Важко сказати, довіряю чи ні 26,0 
Переважно довіряю 12,3 
Цілком довіряю 1,6 

 

Тих, кому важко визначитися з довірою-недовірою місцевій владі, більше 

чверті (26%). Цифра не мала. Очевидно, багатьох діяльність місцевих властей не 

влаштовує, і це не може не блокувати формування відносин, норм і цінностей 

громадянського суспільства на периферії. Ідеться про те, що саме місцева влада має 

найбільшою мірою відповідати за створення основ громадянського суспільства, 

зокрема, численних його неформальних інститутів, самодіяльних та самоврядних 

груп. Останні найчастіше є найближчими саме до цієї влади. “Доки вони (інститути й 

самодіяльні групи, об’єднання. - В.Т., М.С.) належним чином не візьмуть на себе 

функції управління суспільством, суспільними процесами, а головне самі чітко не 

визначаться зі своїм місцем у суспільстві, — приєднаємося тут до думки політолога 

М.Головатого, - владні структури активно використовуватимуть важелі контролю та 

ущемлення” [4]. Мабуть, це так, однак справа ця історично дуже тривала. 

Звісно, недовіра до влади визначається, з одного боку, відчуженістю від неї 

громадян, а з другого - відчуженістю влади від громадян. Якщо в суспільстві з вини 

влади не розв’язуються життєво значущі проблеми, то негативного ставлення людей 

до влади, відчуження від неї не уникнути, а це й спрямовує вектор оцінок 

громадської активності не на користь держави, а проти неї. “Якою мірою діюча влада 

розв’язує проблеми підвищення добробуту населення і зменшення соціальної 

нерівності?” — запитувала анкета. Відповіді пронизав, по суті, соціальний негативізм 

оцінок: зовсім не вирішує - 46,7%, вирішує лише для видимості - 36,1%, вирішує 

посередньо - 11,1%, вирішує добре - 1,8%, вирішує повністю - 0,3%, важко відповісти 

- 3,9%. У ситуації такої структури оцінювання зусиль влади не варто чекати 

збіжності її прагнень з прагненнями населення й суспільства. 

Негативне ставлення до влади пов’язане ще й з іншою колізією її відносин з 

громадянами, всім суспільством. Це - нав’язування її ідеологами і пропагандистами 

хибного стереотипу, буцімто Україна як пострадянська, по- стсоціалістична країна 

далі не може розвиватися інакше, аніж ідучи  шляхом західних розвинутих держав, 

тобто будуючи ліберальну соціальну демократію капіталістичного типу. Справа в 
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тому, що це нав’язування маскує розкол геополітичної ситуації у світі, в якому 

існують країни (наприклад, Китай, В’єтнам), що дають приклад побудови ліберальної 

соціально-економічної системи не капіталістичного, а соціалістичного спрямування. 

Крім того, замовчується факт розбіжності менталітету владної та бізнесової еліти і 

народних мас. Еліта вже давно “пішла європейським шляхом”, осідлавши стандарти 

Заходу, навіть де в чому перевершивши деякі з них (демонструє заможність, 

небачену розкіш, будинки, палаци, яхти, власні літаки - багатство, аристократизм), а 

маси не спроможні досягти пропонованих їм стандартів. Як же їх досягти, коли їм не 

належать ні влада, ні власність, ні суспільні багатства, а розбагатіла еліта не стелить 

їм стежку до них? Не можуть маси позитивно сприймати таку еліту, вірити в 

декларований нею міф та продемонстрований спосіб індивідуалістичного життя. 

Скажемо, ще про один чинник і джерело рис громадянського суспільства — 

громадські організації, які потужно, злагоджено ще не проявили себе. їхню роль у 

сучасному українському соціумі респонденти оцінюють неоднозначно: дуже важлива 

- 10,4%, скоріше важлива - 28,1%, важко визначити однозначно - 22,2%, скоріше не 

важлива - 10,7%, зовсім не важлива - 7,2%, не знаю - 21,4%. Зрозуміло, що ці 

організації повинні й множитися, і набувати значно потужнішого діяльнісного 

потенціалу. 

Підсумовуючи, наголосимо, що результати досліджень вказують на 

наявність особливої психології в українському суспільстві. Це - психологія спротиву 

владі, недовіри їй, психологія внутрішньої, прихованої нетолерантності. На такому 

ґрунті навряд чи може формуватися громадянське суспільство, спаяне з державою 

хоча б на засадах декларованих нею “світлих” перспектив. 

Ніде правди діти: найбільшим гальмом громадянського суспільства, ми 

переконані, виступає сама ж держава, котра в чомусь сприяє його слабким паросткам, 

а в чомусь гасить їх на корні. Ще у 2005 р. Уповноваженою Верховної Ради з прав 

людини було зроблено особливий висновок про українську державу. “Згідно зі 

статтею 3 Конституції України, - сказала вона на представленні в парламенті 

Щорічної доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні (6 

липня 2005 р.), - головним обов’язком держави є забезпечення прав і свобод людини. 

Проте головним порушником прав і свобод людини, на думку Уповноваженого, є 

безпосередньо сама держава” [5]. Як за таких суперечливих умов захищати людські 

права і свободи без громадянського суспільства? 

Держава продала і передала свою власність як надбання народу в приватні 

руки, зробивши одних громадян надзвичайно багатими, а інших — надзвичайно 

бідними. І тепер вона, попередньо вчинивши тотальну несправедливість, вустами 

влади закликає до справедливості, гуманізму, демократії, толерантності. Як же за 

таких умов глибокої нерівності та несправедливості можна всього цього досягти? 

Тільки на підставі зміни соціального типу держави і влади. Тоді й піде рости і 

процвітати громадянське суспільство в Україні. 
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 
Загальні положення 

Редакційна колегія фахових видань Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв (далі – академії) у своїй роботі керується нормами законодавства 
України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності. 

До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого, 
методичного характеру, які являють собою оригінальні наукові дослідження, що 
раніше ніде не друкувались. 

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. 
Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей 

перед публікацією є: 
– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно 

з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері 
науки і техніки. Структура і правила оформлення"; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання"; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) "Реферат и аннотация. Общие требования"; 
ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. 
Загальні вимоги та правила"; 

– здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей 
(пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 "Про 
затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"); 

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України "Про наукову і 
науково-технічну діяльність"; Стаття 50 Закону України "Про авторське право і 
суміжні права"; п. 16 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника"). 

Етапи підготовки до друку 
Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських 

прав на рукопис і дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи 
прізвище та ініціали автора, місце його роботи, електронну адресу для 
кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає 
дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-
NonCommercialShareAlike 4.0 International (див. сайт http://nakkkim.edu.ua/ nauka/93-
vidannya-akademiji) – можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та 
поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства. 

1. Статті подаються до відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності 
академії у робочі дні (з понеділка по четвер з 14.00 до 17.30) за адресою: 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, 
корпус 11, 2-й поверх, кабінет 37, тел. (044) 280-21-93, e-mail: 
nauka@dakkkim.edu.ua. 

2. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового 
ступеня) обов’язково супроводжуються рецензією із зазначенням наукової новизни 
та актуальності публікації, підписаною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за 
профілем). Підпис рецензента має бути засвідченим печаткою у кадровому 
підрозділі. 

3. До відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії подається 
паперовий примірник статті та її електронна версія. На кожній сторінці роздруківки 
автор проставляє свій підпис, а на першій сторінці також зазначає дату подання 
статті до друку. 

4. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без 
посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, а її 
автор може подати до редколегії інший матеріал. 
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У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не 
брати у подальшому до друку матеріали даного автора. 

5. Правила цитування: 
- всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела; 
- посилання на підручники є небажаним; 
- посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби; 
- вторинне цитування не дозволяється; 
- якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище 

вченого – його публікація має бути в загальному списку літератури після статті. 
6. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до 

публікації не приймається. 
7. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за 

необхідності) рецензування статей. Редакція інформує автора про результат розгляду, 
надсилаючи йому електронною поштою висновок. 

Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це 
письмово. Редколегія залишає за собою право 

 
Структура статті 

1. Індекс УДК. 
2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, 

що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, 
науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та 
назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: 

Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта. 
4. Назва статті українською, російською та англійською мовами. 
5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, 

російською, англійською) 
а) анотація українською мовою містить "характеристику основної теми, 

проблеми, мети статті та її результати". Середній обсяг анотації – не більше 300 слів 
(не більше 2300 друкованих знаків з пробілами). 

б) анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом 
україномовного варіанту, не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з 
пробілами). 

в) анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація 
надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і 
повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова 
новизна, висновки. 

"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим 
словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки 
зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів 
(загальною кількістю не меншою трьох і не більшою десяти) повинна відбивати поза 
контекстом основний зміст наукової праці. 

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують 
Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому" 

(Пономаренко Л. А.Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового 
ступеня. Методичні поради. – K., 2010). 
 

Наприклад: 
Антропологічна компонента природи держави 
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В.В.Хміль, Т.В. Хміль 
Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком нових засобів та методів 
обґрунтування етичних моральних норм як основи для громадянського втручання в 
життя держави. Криза певних соціальних теорій та моделей розвитку суспільств не 
завжди враховує місце та роль держави в соціальних, політичних та духовних 
перетворень. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, 
історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та 
піддати аналізу певні моделі стосовно антропологічної компоненти в соціальних 
відносинах, що надаються певними типами державних утворень з метою знайти 
динамічний погляд на майбутнє людини, нові виміри її самореалізації. Наукова 
новизна роботи полягає в розширення уявлень про еволюцію свободи людини в 
різних історичних типах держав. Порівняльний аналіз розвитку держав та місця в них 
свободи людини надає можливість глибше усвідомити антропологічну детермінанту, 
яка поступово підпорядковує та бере під свій контроль державні інституції, що 
необхідні для гуманізації зовнішніх умов буття людини, а також виявити напрямки 
розбудови держави та простір для самодіяльності людини як "від чого" так і "для 
чого" необхідна свобода особистості. 
Висновки. Осмислення розвитку парадигмальних систем, що засновані на моральній 
складовій держави дає нову точку відліку для реформаторської діяльності, в 
напрямку зближення держави з загальнолюдськими цінностями. Держава, 
розбудовуючи себе на моральних загальнолюдських принципах просувається до 
свого самознищення, як силового поля влади. 

6. Вимоги до основного тексту: 
– "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

– формулювання цілей статті (постановка завдання); 
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку" (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1). 
 

7. Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним 
шрифтом, а саме так: 

Актуальність теми дослідження. Мета дослідження. Виклад основного 
матеріалу. Наукова новизна. 

Висновки. 
Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на 

джерела. 
8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному 
порядку. 

В списку має бути не менше 7-8 посилань на джерела, бажана наявність 
іноземних джерел; рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим 
індексом впливовості або базову монографію в даній галузі. 

Прийняті скорочення назв міст публікації: Київ – К., Дніпропетровськ – Д., 
Харків – Х., Одеса – О., Донецьк – Дн., Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., 
Ленінград – Л., Мінськ – Мн. 
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9. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, 
повторюючи  список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є 
в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні 
публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці. 

Список References оформлюється згідно стандарту APA (American 
Psychological Association 
(APA) Style). Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації: 

- для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати 
Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 
(http://translit.kh.ua/#passport); 

- для транслітерації російського тексту латиницею – систему 
Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html). 

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового 
автоматичного формування посилань: 

- Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book) 
- http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual 
Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку 

використаних джерел див. на сайті академії: 
http://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/%D0%9E%D1% 

 
Технічне оформлення 

1. Обсяг – до 13 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами). 
2. Текстовий процесор Microsoft Word. 
3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль. 
4. Поля: не менше 2 см. 
5. Полуторний міжрядковий інтервал. 
6. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер 

сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67]. 
7. Лапки: "..."; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: "“...”". 
8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю. 
9. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не 

використовуються. Знак виноски виконують надрядковою арабською цифрою 
безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення. 
Примітки розміщуються після основного тексту перед списком використаних 
джерел. 

Приклад: У тексті: 
Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо1 

та концепцією… 
Після основного тексту перед списком використаних джерел: 

Примітки: 
1 Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли 

мається на увазі відповідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та 
за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання подано з урахуванням 
авторського правопису. 
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РЕДАКЦІЙНА РАДА 

журналу “Проблеми іноваційно-інвестиційного 
розвитку” 
 
Семиноженко Володимир Петрович, член Президії НАН України, голова  Північно-
Східного наукового центру НАН України та МОН України, доктор фізико-математичних наук, 
професор, академік НАНУ 
ОНІПКО Олексій Федорович, президент Української академії наук, доктор технічних наук, 
професор 
Чернець Василь Гнатович, ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, почесний академік Національної академії мистецтв України, 
академік Академії Наук Вищої школи України, член Національної спілки журналістівУкраїни 
Шморгун Леонід Григорович, головний редактор журналу “Проблеми інноваційно-
інвестиційного розвитку”, доктор економічних наук, професор, академік Української академії наук, 
Член Національної сплки журналістів 
 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ 

Економічні науки 
 

Азізов Сісак Павлович, професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор 
Гудзинський Олег Дмитрович, професор кафедри менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук 
Гуткевич Світлана Олександрівна, завідувач кафедри Національного університету харчових 
технологій, доктор економічних наук, професор 
Драган Олена Іванівна,  професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор 
Дацій Олександр Іванович, ректор АМУ, доктор економічних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України 
Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, завідувач кафедри аграрного консалтингу 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних 
наук, профессор 
Клочко Валентин Петрович,  професор кафедри  арт - менеджменту та івент - технологій 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор 
Колот Анатолій Михайлович, проректор Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор 
Кропивко Михайло Федорович, завідувач відділу ННЦ “Інститут аграрної економіки” 
Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік 
НААН України 
Кирилюк Євгеній Миколайович ,  професор кафедри  публічного управління та гуманітарних 
наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, 
доцент 
Мартинишин Ярослав Миколайович, професор кафедри  публічного управління та 
гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор 
економічних наук, професор 
Саблук Петро Трохимович, радник ННЦ “Інституту аграрної економіки” Національної академії 
аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, Герой України 
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Савчук Василь Кирилович, завідувач кафедри статистики, обліку і аудиту Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор 
Сіденко Володимир Романович, головний науковий співробітник Інституту економіки та 
прогнозування НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук 
Шевчук Володимир Олександрович, перший проректор Національної академії статистики, 
обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор 
Шкільов Олександр Васильович, професор Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України 
Шпичак Олександр Михайлович, директор НДІ економіки і менеджменту агропромислового 
виробництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор 
економічних наук,професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України 
Якуба Катерина Іллівна, головний науковий співробітник ННЦ “Інститут аграрної економіки” 
Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, заслужений економіст 
України 
 

2. Технічні науки 
Дорошенко Юрій Олександрович, завідувач кафедри архітектури Національного авіаційного 
університету, доктор технічних наук, професор 
Додонов Олександр Георгійович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем 
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