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ÏÐÎ ÄÅßÊ² ÑÓÏÅÐÅ×ËÈÂ² ÏÎËÎÆÅÍÍß ÇÀË²ÊÎÂÎ¯ 
ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÁ×ÈÑËÅÍÍß ÒÀ ÑÏËÀÒÈ ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ 

ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÄÎÄÀÍÓ ÂÀÐÒ²ÑÒÜ
Ïðîâåäåíî àíàë³ç îñíîâíèõ â³äì³ííîñòåé çàë³êîâî¿ ñèñòåìè íàðàõóâàííÿ ïîäàòêó 

íà äîäàíó âàðò³ñòü â³ä ìåòîä³â éîãî ïðÿìîãî îá÷èñëåííÿ òà ñïëàòè äî áþäæåòó. Ïîêà-
çàíî, ùî çàë³êîâà ñèñòåìà ñòâîðþº óìîâè äëÿ ð³çíèõ çëîâæèâàíü ó ïðîöåñ³ ¿¿ ïðàêòè÷-
íîãî çàñòîñóâàííÿ. Îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äí³ñòü â³äìîâè â³ä âèêîðèñòàííÿ çàë³êîâî¿ ñèñ-
òåìè é ïåðåõîäó äî îäíîãî ç ìåòîä³â ïðÿìîãî îá÷èñëåííÿ ³ ñïëàòè äî áþäæåòó ÏÄÂ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íåïðÿì³ ïîäàòêè, ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü, áàçà îïî-
äàòêóâàííÿ, ïîäàòêîâà ñòàâêà, ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ, ïîäàòêîâèé êðåäèò

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü (ÏÄÂ) º îäíèì ç 
íàéïîøèðåí³øèõ ³ íàéâàæëèâ³øèõ ïîäàòê³â äëÿ íàïîâíåííÿ áþäæåò³â. 
Â³äîìî, ùî íèí³ â³í ïðàêòèêóºòüñÿ ìàéæå â 150 êðà¿íàõ. Ç ðîçâèíåíèõ 
äåðæàâ ÏÄÂ íå çàñòîñîâóþòü ëèøå ÑØÀ ³ ßïîí³ÿ, äå çàì³ñòü íüîãî ä³º 
ïîäàòîê ç ïðîäàæó [1]. Õàðàêòåðíî, ùî çàðóá³æí³ ïóáë³êàö³¿ (îêð³ì 
òèõ, ÿê³ íàëåæàòü àâòîðàì ç êðà¿í ÑÍÄ) ïðàêòè÷íî íå ì³ñòÿòü êðèòèêè 
ñòîñîâíî ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, íàòîì³ñòü â Óêðà¿í³ ïåð³îäè÷íà 
ïðåñà òà ³íòåðíåò ïåðåïîâíåí³ âêðàé íåãàòèâíèìè äóìêàìè ïðî íüîãî. 
Çà âèñëîâîì îäíîãî ç êåð³âíèê³â äåðæàâè, ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 
ïåðåòâîðèâñÿ â íàø³é êðà¿í³ íà “îäèí ç íàéá³ëüø êðèì³íàë³çîâàíèõ âè-
ä³â ïîäàòê³â”, ç ÿêèì ïîâ’ÿçàíî ïîíàä 50 % ïîäàòêîâèõ çëî÷èí³â [2]. 
Çîêðåìà, öå âèÿâëÿºòüñÿ ó ñòâîðåíí³ øàõðàéñüêèõ ñõåì íåçàêîííîãî 
â³äøêîäóâàííÿ åêñïîðòåðàì ÏÄÂ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó1. Íàïðèêëàä, 
ó 1997 ð. äåðæàâà îòðèìàëà â³ä öüîãî ïîäàòêó 62 ìëðä ãðí, à â³äøêîäîâà-
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1 Íàéïðîñò³øà ñõåìà íåçàêîííîãî ïîâåðíåííÿ ÏÄÂ º òàêîþ: ñïî÷àòêó ñòâîðþ-
þòü ìåðåæó ô³êòèâíèõ ô³ðì, ùî ïåðåïðîäàþòü îäíà îäí³é òîâàð, çá³ëüøóþ÷è òèì 
ñàìèì éîãî ö³íó, â ê³íö³ ëàíöþæêà òîâàð ³ç çàâèùåíîþ ö³íîþ ïîòðàïëÿº äî ô³ðìè, 
ÿêà éîãî åêñïîðòóº ³ ïîäàº çàÿâêó íà â³äøêîäóâàííÿ ç áþäæåòó íåîá´ðóíòîâàíî 
âåëèêî¿ ñóìè, à îäåðæàâøè ¿¿, ïåðåâîäèòü ó ãîò³âêó ³ ï³ñëÿ öüîãî çíèêàº [3].
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íî áóëî 68 ìëðä ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ÏÄÂ, ïî ñóò³, ñòàâ íå ïðèáóòêîâîþ, à 
âèòðàòíîþ ñòàòòåþ áþäæåòó [3]. Óçàãàëüíèòè íåãàòèâíèé âïëèâ öüîãî 
ïîäàòêó ìîæíà, ñêîðèñòàâøèñü ñëîâàìè çàãîëîâêà îäí³º¿ àíîí³ìíî¿ ñòàò-
ò³ ç ³íòåðíåòó: “ÏÄÂ — ïîäàòîê, ÿêèé ðóéíóº íàøó äåðæàâó” [4]. Õàðàê-
òåðíî, ùî äóæå ñõîæó íàçâó ìàº ñòàòòÿ, îïóáë³êîâàíà â ðîñ³éñüê³é ãàçåò³ 
“ÐÁÊ daily”: “Êîððóïöèîííûé íàëîã: ÍÄÑ êàê òîðìîç äëÿ ýêîíîìèêè 
Ðîññèè” [5]. Íàãîëîøóþòü òàêîæ íà ñêëàäíîñò³ é çàòðàòíîñò³ àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ÏÄÂ. Ïðè öüîìó ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî çàë³êîâà 
ìåòîäèêà, çà ÿêîþ öåé ïîäàòîê îá÷èñëþºòüñÿ â Óêðà¿í³ òà â ³íøèõ êðà¿-
íàõ ÑÍÄ, êàðäèíàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ìåòîäèê, âèêîðèñòîâóâàíèõ ó 
âñ³õ ³íøèõ äåðæàâàõ ñâ³òó. Òîìó àêòóàëüíîþ º ïðîáëåìà àíàë³çó îñîáëè-
âîñòåé çàñòîñîâóâàíî¿ â íàø³é êðà¿í³ çàë³êîâî¿ ñèñòåìè ñòÿãóâàííÿ ïî-
äàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 
â³äïîâ³äíî äî íàÿâíî¿ êëàñèô³êàö³¿ íàëåæèòü äî ãðóïè íåïðÿìèõ ïîäàò-
ê³â. Íà â³äì³íó â³ä ïðÿìèõ ïîäàòê³â, ÿê³ ñïëà÷óþòü áåçïîñåðåäíüî 
ñóá’ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (íàïðèêëàä, ³ç ô³ðìè ñòÿãóºòüñÿ ïîäà-
òîê íà îäåðæàíèé íåþ ïðèáóòîê), ïëàòíèêîì íåïðÿìîãî ïîäàòêó º ïîêó-
ïåöü. Â³í êóïóº òîâàð çà ö³íîþ, ùî ïåðåâèùóº ö³íó ðåàë³çàö³¿ íà ñóìó 
ïîäàòêó, ³ òàêèì ÷èíîì îïëà÷óº âèðîáíèêîâ³ ÷è ïðîäàâöþ öåé ïîäàòîê 
[6, ñ. 398]. Îñîáëèâî íàî÷íîþ º òàêà ³íòåðïðåòàö³ÿ íåïðÿìèõ  ïîäàòê³â: 
“Ïðè çàïðîâàäæåíí³ íåïðÿìèõ ïîäàòê³â âèðîáíèêè (ïðîäàâö³) òîâàð³â ³ 
ïîñëóã ïðîäàþòü ¿õ çà ö³íàìè é òàðèôàìè ç óðàõóâàííÿì ïîäàòêîâî¿ íàä-
áàâêè, ÿêó ïîò³ì ïåðåäàþòü äåðæàâ³. Òàêèì ÷èíîì, âèðîáíèêè ³ ïðîäàâö³ 
âèñòóïàþòü ó ðîë³ çáèðà÷à ïîäàòê³â, óïîâíîâàæåíîãî äåðæàâîþ, à ïîêó-
ïåöü ñòàº ïëàòíèêîì öüîãî ïîäàòêó” [7, c. 342]. 

Îäíàê íå âñ³ ïîêóïö³ º ïëàòíèêàìè íåïðÿìèõ ïîäàòê³â. Ñóá’ºêòè ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, êîòð³ êóïóþòü ïðîäóêö³þ ÿê ñèðîâèíó äëÿ ñïîæè-
âàííÿ íà âñ³õ ñòàä³ÿõ âèðîáíèöòâà, âêëþ÷àþòü ¿¿ âàðò³ñòü ðàçîì ³ç ñóìà-
ìè ïîäàòêó â ñîá³âàðò³ñòü ³ ö³íó âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿. Ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ 
ïðîäóêö³¿ ¿ì ïîâåðòàþòüñÿ ³ âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóð-
ñ³â, ³ ñïëà÷åí³ íåïðÿì³ ïîäàòêè. Ëèøå ïîêóïö³ ê³íöåâî¿ ïðîäóêö³¿, òîáòî 
ñïîæèâà÷³, º ñïðàâæí³ìè ïëàòíèêàìè íåïðÿìèõ ïîäàòê³â, ëèøå âîíè çà-
çíàþòü áåçïîâîðîòíèõ âòðàò ïðè êóï³âë³ ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â. Òîìó, ÿê 
ñòâåðäæóº îäíå ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ó ñâ³ò³ åíöèêëîïåäè÷íèõ âèäàíü, 
“ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ïðàâèëüí³øå áóëî á íàçâàòè ïîäàòêîì íà 
ñïîæèâàííÿ ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³” [8]. 

Áàçîþ îïîäàòêóâàííÿ äëÿ ÏÄÂ ñëóãóº, çâè÷àéíî, äîäàíà âàðò³ñòü. Åí-
öèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê Ãàáëåðà âèçíà÷àº äîäàíó âàðò³ñòü ÿê “âàðò³ñòü 
ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ çà âèðàõóâàííÿì âàðòîñò³ âèðîá³â (ìàòå ð³àë³â), 
êóïëåíèõ ³ âèêîðèñòàíèõ äëÿ ¿¿ âèðîáíèöòâà. Äîäàíà âàðò³ñòü äîð³âíþº 
âèðó÷ö³, ùî âêëþ÷àº çàðîá³òíó ïëàòó, îðåíäíó ïëàòó, ïðîöåíò ³ ïðèáó-
òîê” [9, ñ. 182].

Äëÿ îá÷èñëåííÿ ÏÄÂ çàñòîñîâóþòü ð³çí³ ìåòîäè, ³ íàéïîøèðåí³øèìè 
ç íèõ º òàê³ [10, ñ. 377]:

ïðÿìèé àäèòèâíèé, àáî áóõãàëòåðñüêèé, ìåòîä:

 ÏÄÂ = R(v + m), (1)
äå R — ïîäàòêîâà ñòàâêà; v — ñóìà âèïëà÷åíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè; m — ìàñà 
îäåðæàíîãî ïðèáóòêó; (v + m) — äîäàíà âàðò³ñòü;

4



íåïðÿìèé àäèòèâíèé ìåòîä:

 ÏÄÂ = Rv + Rm; (2)
ìåòîä ïðÿìîãî â³äí³ìàííÿ:

 ÏÄÂ = R(B – P), (3)
äå Â — âàðò³ñòü ïðîäàíî¿ ïðîäóêö³¿; P — âàðò³ñòü çàêóïëåíèõ ðåñóðñ³â.

Íàéïðîñò³øèì ³ç öèõ ìåòîä³â º, áåçóìîâíî, ïðÿìèé àäèòèâíèé: áóõ-
ãàëòåð³ÿ âèðîáíèêà (ïðîäàâöÿ) íà îñíîâ³ äàíèõ ïåðâèííîãî áóõãàëòåð-
ñüêîãî îáë³êó ï³äðàõîâóº çàãàëüíó ñóìó ñêëàäîâèõ äîäàíî¿ âàðòîñò³, 
ï³ñëÿ ÷îãî ÏÄÂ îá÷èñëþºòüñÿ ÿê äîáóòîê ïîäàòêîâî¿ ñòàâêè íà ñóìó 
ðåàë³çîâàíî¿ äîäàíî¿ âàðòîñò³. Íåïðÿìèé àäèòèâíèé ìåòîä â³äð³çíÿºòü-
ñÿ â³ä ïðÿìîãî á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ îá÷èñëþâàëüíèõ îïåðàö³é, îñê³ëüêè 
âåëè÷èíà çàãàëüíîãî ÏÄÂ ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê ñóìà ïîäàòê³â äëÿ êîæíî-
ãî îêðåìîãî åëåìåíòà äîäàíî¿ âàðòîñò³. Ñêëàäí³øèì º ìåòîä ïðÿìîãî 
â³äí³ìàííÿ, çà ÿêèì äîäàíà âàðò³ñòü îá÷èñëþºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ âàð-
ò³ñòþ ïðîäàíî¿ âèðîáíèêîì (ïðîäàâöåì) ïðîäóêö³¿ é âàðò³ñòþ çàêóïëå-
íèõ ðåñóðñ³â, âèêîðèñòàíèõ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ö³º¿ ïðîäóêö³¿. 

Óñ³ ö³ ìåòîäè çàñòîñîâóþòü ó êðà¿íàõ ªÑ òà â ³íøèõ çàðóá³æíèõ 
äåðæàâàõ (çà âèíÿòêîì êðà¿í — ó÷àñíèöü ÑÍÄ).

Êð³ì òðüîõ íàçâàíèõ ìåòîä³â îá÷èñëåííÿ ÏÄÂ º ùå ÷åòâåðòèé — ìå-
òîä íåïðÿìîãî â³äí³ìàííÿ, àáî çàë³êîâèé ìåòîä çà ðàõóíêàìè:

 ÏÄÂ = RB – RP.  (4)
Çàë³êîâèé ìåòîä çà ðàõóíêàìè ïðèíöèïîâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óñ³õ 

ðîçãëÿíóòèõ âèùå ñïîñîá³â îá÷èñëåííÿ ÏÄÂ. Éîãî âèêîðèñòîâóþòü 
ëèøå ó êðà¿íàõ — ó÷àñíèöÿõ ÑÍÄ, ³ çîêðåìà â Óêðà¿í³. Ö³ëêîì ïðè-
ðîäíèì áóäå ïðèïóùåííÿ, ùî âñ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè çàñòîñóâàííÿ ïî-
äàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì 
ìåòîäó íåïðÿìîãî â³äí³ìàííÿ, àáî çàë³êîâîãî ìåòîäó çà ðàõóíêàìè, äëÿ 
îá÷èñëåííÿ òà ñïëàòè ÏÄÂ äî áþäæåòó. 

Ìåòà ñòàòò³ — ïðîàíàë³çóâàòè îñíîâí³ â³äì³ííîñò³ çàñòîñîâóâà-
íî¿ â íàø³é êðà¿í³ äëÿ ñòÿãóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü çàë³êîâî¿ 
ñèñòåìè â³ä àäèòèâíèõ ìåòîä³â ³ ìåòîäó ïðÿìîãî â³äí³ìàííÿ.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Çàë³êîâèé ìåòîä çà ðàõóíêàìè  êàðäè-
íàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ ìåòîä³â ïåðåäóñ³ì ñïîñîáàìè âèçíà÷åí-
íÿ îáñÿã³â äîäàíî¿ âàðòîñò³. Ñï³ëüíîþ äëÿ íàçâàíèõ âèùå ìåòîä³â (1—3) 
º íåîáõ³äí³ñòü ïîïåðåäíüîãî âèçíà÷åííÿ âåëè÷èíè äîäàíî¿ âàðòîñò³: àáî 
øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî îá÷èñëåííÿ íà îñíîâ³ äàíèõ ïåðâèííîãî áóõ-
ãàëòåðñüêîãî îáë³êó, àáî ïðÿìèì â³äí³ìàííÿì â³ä âàðòîñò³ ðåàë³çîâàíî¿ 
ïðîäóêö³¿ âàðòîñò³ çàêóïëåíèõ ðåñóðñ³â. Çâè÷àéíî, áàçîþ îïîäàòêóâàííÿ 
ïðè öüîìó ñëóãóº âñòàíîâëåíà áóäü-ÿêèì ç³ çãàäàíèõ ñïîñîá³â ñóìà äîäà-
íî¿ âàðòîñò³. Ó ìåòîä³ íåïðÿìîãî â³äí³ìàííÿ íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ìåòîä³â 
ÿê áàçó îïîäàòêóâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü íå äîäàíó âàðò³ñòü, à âñþ âàðò³ñòü 
ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿. Öå ïîëîæåííÿ çàô³êñîâàíî ó â³äïîâ³äí³é ñòàòò³ 
Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè: “Áàçà îïîäàòêóâàííÿ îïåðàö³é ç ïîñòà-
÷àííÿ òîâàð³â/ïîñëóã âèçíà÷àºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç ¿õ äîãîâ³ðíî¿ (êîíòðàêò-
íî¿) âàðòîñò³ … ç óðàõóâàííÿì çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïîäàòê³â òà çáîð³â 
[11]”. Ê³ëüê³ñíå  âèçíà÷åííÿ áàçè ÏÄÂ áóäå òàêèì: “Áàçîþ ïîäàòêó íà 
 äîäàíó âàðò³ñòü º ôàêòè÷íà ö³íà òîâàðó ÷è ïîñëóãè. <..>. Ðîçðàõóíîê 
áàçè îïîäàòêóâàííÿ = ñîá³âàðò³ñòü + ïðèáóòîê + ïîäàòêè ³ çáîðè” [12]. 
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Îòæå, çã³äíî ç â³ò÷èçíÿíèì çàêîíîäàâñòâîì áàçó îïîäàòêóâàííÿ äëÿ ÏÄÂ 
ïîòð³áíî îá÷èñëþâàòè çà ñõåìîþ ðîçðàõóíêó ïîäàòêó ç îáîðîòó. Öå â³äî-
áðàæåíî é ó ôîðìóë³ (4), äå RÂ — öå ïîäàòîê ç îáîðîòó, òîáòî ç óñ³º¿ ðåà-
ë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, à RP — ïîäàòîê íà çàêóïëåí³ ðåñóðñè, âèêîðèñòàí³ 
äëÿ ¿¿ âèðîáíèöòâà. Òàêèì ÷èíîì, çã³äíî ç ôîðìóëîþ (4) ÏÄÂ îá÷èñ-
ëþºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ïîäàòêîì ç îáîðîòó ³ ïîäàòêîì íà çàêóïëåí³ 
 ðåñóðñè. Îñê³ëüêè âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ âèùà â³ä âàðòîñò³ 
 çàêóïëåíèõ äëÿ ¿¿ âèãîòîâëåííÿ ðåñóðñ³â, òî ï³ñëÿ îá÷èñëåííÿ ÏÄÂ 
 íåìèíó÷å âèÿâèòüñÿ ïåâíèé çàëèøîê.

Ïðî³ëþñòðóºìî öå íà òðèâ³àëüíîìó ïðèêëàä³. Íåõàé âàðò³ñòü óñ³º¿ 
ðåàë³çîâàíî¿ ô³ðìîþ ïðîäóêö³¿ äîð³âíþº 350 òèñ. ãðí, à âàðò³ñòü çàêóï-
ëåíèõ äëÿ ¿¿ âèðîáíèöòâà ðåñóðñ³â ñòàíîâèòü 150 òèñ. ãðí. Çà ïîäàòêîâî¿ 
ñòàâêè 20 % îá÷èñëèìî ÏÄÂ ìåòîäàìè:

ïðÿìîãî â³äí³ìàííÿ:

ÏÄÂ = R(B – Ð) = 0,2 ⋅ (350 – 150) = 0,2 ⋅ 200 = 40 òèñ. ãðí;
íåïðÿìîãî â³äí³ìàííÿ (çàë³êîâèì ìåòîäîì çà ðàõóíêàìè):

ÏÄÂ = RÂ – RÐ = 0,2 ⋅ 350 – 0,2 ⋅ 150 = 70 – 30 = 40 òèñ. ãðí.
² â ïåðøîìó, ³ â äðóãîìó âèïàäêàõ âåëè÷èíà ÏÄÂ ñòàíîâèòü 40 òèñ. 

ãðí. Àëå ïðè îá÷èñëåíí³ çà ôîðìóëîþ çàë³êîâîãî ìåòîäó â çàëèøêó âè-
ÿâèëîñü 30 òèñ. ãðí. ßê ìîæíà òðàêòóâàòè öåé çàëèøîê? ßêùî áàçîþ ïî-
äàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü â³äïîâ³äíî äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñëó-
ãóº âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, òî â íàâåäåíîìó âèùå ïðèêëàä³ 
ÏÄÂ = 350 ⋅ 0,2 = 70 òèñ. ãðí, ç ÿêèõ 40 òèñ. ãðí (70 – 30) ìàþòü íàä³éòè 
äî áþäæåòó, à 30 òèñ. ãðí çàëèøàþòüñÿ íåðîçïîä³ëåíèìè. Öåé çàëè-
øîê — îäíå ç íàéñóïåðå÷ëèâ³øèõ ïîëîæåíü çàë³êîâî¿ ñèñòåìè îá÷èñ-
ëåííÿ ÏÄÂ ³ òîìó íå ìîæå íå âèêëèêàòè ïðèïóùåíü ùîäî ìîæëèâîñòåé 
éîãî êîðóïö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ.

²íøà ñóïåðå÷í³ñòü ìåòîäó íåïðÿìîãî â³äí³ìàííÿ ïîð³âíÿíî ç ïðÿ-
ìèìè ìåòîäàìè îá÷èñëåííÿ ÏÄÂ ïîâ’ÿçàíà ç îñîáëèâîñòÿìè ñïëàòè 
ÏÄÂ äî áþäæåòó. ßêùî ïðè çàñòîñóâàíí³ ïðÿìèõ ìåòîä³â êîæíèé 
ñóá’ºêò ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñàì ñïëà÷óº äî áþäæåòó ïîäàòîê íà 
ðåàë³çîâàíó íèì äîäàíó âàðò³ñòü, òî çàë³êîâà ñèñòåìà ñòÿãóâàííÿ 
ÏÄÂ çóìîâëþº ó÷àñòü ó öüîìó ïðîöåñ³ äâîõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ â ºäèíîìó òåõíîëîã³÷íîìó ëàí-
öþæêó.

Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàë³êîâî¿ ñèñòåìè ï³äïðèºìñòâî íàðàõîâóº ç âàð-
òîñò³ âñ³º¿ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ÏÄÂ (ùî ôàêòè÷íî º ïîäàòêîì ç îáî-
ðîòó), âåëè÷èíó ÿêîãî ïðèéíÿòî íàçèâàòè ïîäàòêîâèì çîáîâ’ÿçàí -
íÿì. ÏÄÂ, ñïëà÷åíèé äî áþäæåòó ô³ðìàìè, êîòð³ ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ 
ïðîäàëè çàçíà÷åíîìó ï³äïðèºìñòâó ðåñóðñè, — öå ïîäàòêîâèé êðåäèò. 
Ñóìà ïîäàòêó, ÿêó ï³äïðèºìñòâî ìàº ñïëàòèòè äî áþäæåòó, îá÷èñëþ-
ºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ çàãàëüíîþ ñóìîþ ïîäàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, ùî 
âèíèêëè ó çâ’ÿçêó ç áóäü-ÿêèì ïðîäàæåì òîâàð³â (ðîá³ò, ïîñëóã) ïðî-
òÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó, òà ñóìîþ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó ó çâ³òíîìó ïå-
ð³îä³ [13].

Ïðîàíàë³çóâàòè ìåõàí³çì íàðàõóâàííÿ ³ ñïëàòè äî áþäæåòó ÏÄÂ 
ç âèêîðèñòàííÿì çàë³êîâîãî ìåòîäó ìîæíà íà òàêîìó ïðèêëàä³ 
(òàáë. 1).
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Òàáëèöÿ 1. Íàðàõóâàííÿ ³ ñïëàòà äî áþäæåòó ÏÄÂ ìåòîäîì çàë³êó çà 
 ðàõóíêàìè äëÿ òðèñòàä³éíîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà (ã³ïîòåòè÷í³ äàí³), 
òèñ. äîë. ÑØÀ

¹ 
ïîð. Ïîêàçíèê Âèäîáóòîê 

çàë³çíî¿ ðóäè
Âèðîáíèöòâî

ñòàë³ òðàêòîð³â

1 Ïðîäàæ (áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ) 200 400 500

2 Êóï³âëÿ (áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ) 0 200 400

3 ÏÄÂ ç ïðîäàæó (20 % â³ä ï. 1) 40 80 100

4 Ïðåäñòàâëåíèé çàë³ê íà ÏÄÂ 
ç êóï³âë³ (20 % â³ä ï. 2)

0 40 80

5 Ñïëà÷åíî ÏÄÂ (ï. 3 – ï. 4) 40 40 20

Äæåðåëî: [14].

Ó òàáë. 1 íàâåäåíî äàí³ ïðî òðè óìîâí³ ï³äïðèºìñòâà, òåõíîëîã³÷íî 
ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ âèðîáíèöòâîì ê³íöåâî¿ ïðîäóêö³¿ — òðàêòîð³â. Ââà-
æàòèìåìî òàêîæ, ùî âñ³ ö³ ï³äïðèºìñòâà êóïóþòü ³ âèêîðèñòîâóþòü ïðî-
äóêö³þ ò³ëüêè îäíå îäíîãî, à ÏÄÂ îá÷èñëþþòü çà ºäèíîþ ñòàâêîþ 20 %. 
ßê âèäíî ç òàáë. 1, ï³äïðèºìñòâî ç âèäîáóòêó çàë³çíî¿ ðóäè (ïåðøå â òåõ-
íîëîã³÷íîìó ëàíöþæêó) âèðîáèëî ïðîäóêö³¿ íà ñóìó 200 òèñ. äîë., à 
îñê³ëüêè âîíî íå êóïóâàëî ðåñóðñ³â â ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, òî âàðò³ñòü óñ³º¿ 
âèðîáëåíî¿ é ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ º òóò äîäàíîþ âàðò³ñòþ, ³ âñÿ íàðàõî-
âàíà ç íå¿ ñóìà ÏÄÂ (40 òèñ. äîë.) íàä³éøëà äî áþäæåòó. Äðóãå ï³äïðè-
ºìñòâî (âèðîáíèê ñòàë³) âèãîòîâèëî é ðåàë³çóâàëî ïðîäóêö³þ íà ñóìó 
400 òèñ. äîë., ÏÄÂ ç ÿêî¿ ñòàíîâèòü 80 òèñ. äîë. Îäíàê äî çàãàëüíî¿ âàð-
òîñò³ ñòàë³ âõîäèòü âàðò³ñòü çàêóïëåíî¿ çàë³çíî¿ ðóäè — 200 òèñ. äîë., ç 
ÿêèõ, ÿê óæå çàçíà÷àëîñü, ï³äïðèºìñòâîì-ïîñòà÷àëüíèêîì ïåðåðàõîâàíî 
äî áþäæåòó 40 òèñ. äîë. ÏÄÂ. Òîìó âèðîáíèê ñòàë³ âíîñèòü äî áþäæåòó ÏÄÂ, 
îá÷èñëåíèé ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ñóìîþ ïîäàòêó íà âñþ ðåàë³çîâàíó ïðîäóêö³þ 
³ ñóìîþ ÏÄÂ, ñïëà÷åíîãî ïðîäàâöåì çàë³çíî¿ ðóäè: 80 – 40 = 40 òèñ. ãðí. 
Çà òàêîþ ñàìîþ ñõåìîþ îá÷èñëþº ÏÄÂ, ïåðåðàõîâàíèé äî áþäæåòó, òðåòº 
ï³äïðèºìñòâî — âèðîáíèê òðàêòîð³â: 100 – 80 = 20 òèñ. ãðí. Îòæå, âñüîãî 
äî áþäæåòó ñïëà÷åíî 100 òèñ. äîë. ÏÄÂ (40 + 40 + 20).

Ïðîòå íàðàõîâàíî ÏÄÂ áóëî íà çíà÷íî á³ëüøó ñóìó. Ðÿäîê 3 òàáë. 1 
íàçèâàºòüñÿ “ÏÄÂ ç ïðîäàæó”, õî÷à, ÿê óæå íàãîëîøóâàëîñü, ôàêòè÷íî 
öå ïîäàòîê ç îáîðîòó. Âñÿ ñóìà íàðàõîâàíîãî òàê çâàíîãî ÏÄÂ (ÏÄÂ 
ç ïðîäàæó) äîð³âíþº: 40 + 80 + 100 = 220 òèñ. äîë. ßêùî â³ä ö³º¿ ñóìè 
 â³äíÿòè ÏÄÂ, âíåñåíèé äî áþäæåòó, òî íåðîçïîä³ëåíèé çàëèøîê ïîäàòêó 
ñòàíîâèòèìå: 220 – 100 = 120 òèñ. äîë.

Òîìó âèíèêàþòü çàïèòàííÿ: ÿêó ³íôîðìàö³þ ì³ñòèòü öåé “ÏÄÂ”, 
îá÷èñëåíèé íå ç äîäàíî¿ âàðòîñò³, à ç âàðòîñò³ âñ³º¿ ðåàë³çîâàíî¿ ïðî-
äóêö³¿? ×è º â³í âåëè÷èíîþ â³ðòóàëüíîþ, òîáòî ñóòî ðîçðàõóíêîâîþ, 
íåîáõ³äíîþ äëÿ âèîêðåìëåííÿ ç íå¿ ðåàëüíî¿ âåëè÷èíè ÏÄÂ? ×è öå íà-
ñïðàâä³ ö³ëêîì ðåàëüíà âåëè÷èíà — ïîäàòîê ç îáîðîòó, ÿêèé ëèøå 
 íàçèâàºòüñÿ “ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü”, à ÿêùî òàê, òî êóäè ïîä³-
ëàñü ð³çíèöÿ ì³æ ñóìîþ ïîäàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ³ ñóìîþ ïîäàòêîâèõ 
êðåäèò³â äðóãîãî ³ òðåòüîãî  ï³äïðèºìñòâ (â³äïîâ³äíî: 80 – 40 = 40 òèñ. 
äîë.; 100 – 20 = 80 òèñ. äîë., ùî ðàçîì ñòàíîâèòü 120 òèñ. äîë.)?  Ïîñòàâëåí³ 
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çàïèòàííÿ çà íèí³øíüîãî ñòàíó ïî³íôîðìîâàíîñò³ ïðî ðåàëüí³ øëÿõè 
çàçíà÷åíèõ ïîäàòêîâèõ ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â çàëèøàþòüñÿ ñóòî ðèòî-
ðè÷íèìè. 

Ó ðîçãëÿíóò³é ñèòóàö³¿ ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåâèùóº ïîäàòêî-
âèé êðåäèò. Îäíàê ïðè îá÷èñëåíí³ ÏÄÂ ìåòîäîì íåïðÿìîãî â³äí³ìàííÿ, 
àáî çàë³êó çà ðàõóíêàìè, ìîæëèâèé ³ òàêèé âèïàäîê, êîëè ïîäàòêîâèé 
êðåäèò ïåðåâèùóº ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ. ßê ÷èíèòè â çàçíà÷åí³é ñèòó-
àö³¿? Ùîäî öüîãî íàÿâíå òàêå ðîç’ÿñíåííÿ: “ßêùî çà ðåçóëüòàòàìè çâ³ò-
íîãî ïåð³îäó ð³çíèöÿ ì³æ çàãàëüíîþ ñóìîþ ïîäàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, ùî 
âèíèêëè ó çâ’ÿçêó ç áóäü-ÿêèì ïðîäàæåì òîâàð³â (ðîá³ò, ïîñëóã) ïðîòÿ-
ãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó, òà ñóìîþ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó çâ³òíîãî ïåð³îäó ìàº 
â³ä’ºìíå çíà÷åííÿ, òî òàêà ñóìà (ÿê íàäì³ðó ñïëà÷åíà) ï³äëÿãàº â³äøêî-
äóâàííþ ïëàòíèêó ïîäàòêó ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè [13]”. Àíàëî-
ã³÷íå òëóìà÷åííÿ íàâåäåíî é â ³íø³é ïóáë³êàö³¿: “Áþäæåòíå â³äøêîäó-
âàííÿ ÏÄÂ — ñóìà, ùî ï³äëÿãàº ïîâåðíåííþ ïëàòíèêó ïîäàòêó ç áþäæåòó 
ó çâ’ÿçêó ç íàäì³ðíîþ ñïëàòîþ ïîäàòêó [12]”.

Ïîëîæåííÿ ïðî â³äøêîäóâàííÿ “íàäì³ðó” ñïëà÷åíîãî ÏÄÂ ñâ³ä÷èòü 
ïðî çóìèñíå ïåðåêðó÷åííÿ â³ò÷èçíÿíèì çàêîíîäàâñòâîì ñàìî¿ ñóò³ öüîãî 
ïîäàòêó. Ïðî ÿêó íàäì³ðíó ñïëàòó ÏÄÂ ìîæå éòè ìîâà, êîëè ïîäàòîê íà 
äîäàíó âàðò³ñòü, ÿê ³ âñ³ íåïðÿì³ ïîäàòêè, ï³ñëÿ ñïëàòè âêëþ÷àºòüñÿ äî ñî-
á³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ òà ïîâåðòàºòüñÿ âèðîáíèêàì (ïðîäàâöÿì) ó âàðòîñò³ 
ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã). ²íøèìè ñëîâàìè, ïîêóïö³ (ñïîæè-
âà÷³) â³äøêî äîâóþòü âèðîáíèêàì (ïðîäàâöÿì) ñïëà÷åíèé íèìè äî áþäæå-
òó ÏÄÂ2. 

Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàë³êîâî¿ ñèñòåìè ñòÿãóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó 
âàðò³ñòü ïðàêòèêóºòüñÿ ùå é ïîâíå çâ³ëüíåííÿ ï³äïðèºìñòâ îêðåìèõ ãà-
ëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ â³ä ñïëàòè ÏÄÂ äî áþäæåòó, òîáòî â³ä ñïëàòè ïîäàò-
êó çâ³ëüíÿþòü òèõ, õòî ôàêòè÷íî éîãî íå ïëàòèòü3.

Îñíîâí³ â³äì³ííîñò³ çàë³êîâîãî ìåòîäó ñòÿãóâàííÿ ÏÄÂ â³ä ³íøèõ 
 ìåòîä³â ìîæíà ïîäàòè ó ôîðì³ òàêî¿ òàáëèö³ (òàáë. 2).

Âèñíîâêè ³ ïðîïîçèö³¿: 
1. Çàë³êîâà ñèñòåìà íàðàõóâàííÿ ³ ñòÿãíåííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàð-

ò³ñòü íå ìàº í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ìåòîäàìè éîãî ïðÿìîãî îá÷èñëåííÿ òà 
ñïëàòè äî áþäæåòó ³ ñóïåðå÷èòü ñàì³é ñóò³ íåïðÿìèõ ïîäàòê³â, äî ÿêèõ 
íàëåæèòü ÏÄÂ. 

2. Çàë³êîâà ñèñòåìà îá÷èñëåííÿ òà ñïëàòè äî áþäæåòó ÏÄÂ ïîáóäîâà-
íà íà çàñàäàõ, ÿê³ ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ ð³çíèõ çëîâæèâàíü ó ïðîöåñ³ ¿¿ 
ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿. 

2 Ïðèêìåòíî, ùî öå äîáðå ðîçóì³þòü, íàïðèêëàä, á³ëîðóñüê³ ïîäàòê³âö³. 
 Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ áþäæåòíî-ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè 
Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñ³ Ò. Îáðàçêîâà ïèøå: “Ïåðåäóñ³ì íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ùî 
ÏÄÂ ôàêòè÷íî ñïëà÷óþòü íå ï³äïðèºìñòâà é îðãàí³çàö³¿, à ê³íöåâ³ ñïîæèâà÷³ — 
ô³çè÷í³ îñîáè. ÏÄÂ — öå ïîäàòîê íà ñïîæèâà÷à, ÿê, âëàñíå, áóäü-ÿêèé ³íøèé 
ð³çíîâèä ïîäàòêó ç îáîðîòó. Êîæíîãî ðàçó, êóïóþ÷è ïðîäóêòè, îäÿã, ³íø³ 
ñïîæèâ÷³ òîâàðè òà ïîñëóãè, ñàìå íàñåëåííÿ ñïëà÷óº âñ³ ñóìè ÏÄÂ, âêëþ÷åí³ 
â ö³íè öèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã, õî÷à ïåðåðàõîâóþòü ¿õ äî áþäæåòó ï³äïðèºìñòâà é 
îðãàí³çàö³¿ [15]”.

3 Ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ âèã³ä, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê çâ³ëüíåííÿ âèðîáíèê³â 
(ïðîäàâö³â) â³ä ñïëàòè ÏÄÂ äî áþäæåòó, ïîòðåáóº îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ.
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Òàáëèöÿ 2. Îñíîâí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ çàë³êîâèì òà ³íøèìè ìåòîäàìè îá÷èñ-
ëåííÿ òà ñïëàòè äî áþäæåòó ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü

Õàðàêòåðèñòèêà

Ìåòîäè ñòÿãóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü

Ïðÿìèé ³ íåïðÿìèé 
àäèòèâí³ ìåòîäè, 

ìåòîä ïðÿìîãî 
â³äí³ìàííÿ

Ìåòîä íåïðÿìîãî â³äí³ìàííÿ, 
àáî ìåòîä çàë³êó çà ðàõóíêàìè

Áàçà îïîäàòêó-
âàííÿ

Ñóìà ðåàë³çîâàíî¿ 
äîäàíî¿ âàðòîñò³

Áàçîþ îïîäàòêóâàííÿ ââàæàºòüñÿ âàðò³ñòü 
ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ (ÿê ïðè îá÷èñëåíí³ 
ïîäàòêó ç îáîðîòó)

Ñïîñ³á îá÷èñ-
ëåííÿ

ÏÄÂ îá÷èñëþºòüñÿ 
ÿê äîáóòîê ïîäàò-
êîâî¿ ñòàâêè íà 
ñóìó ðåàë³çîâàíî¿ 
äîäàíî¿ âàðòîñò³ 

ÏÄÂ îá÷èñëþºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ äîáóò-
êîì ïîäàòêîâî¿ ñòàâêè íà âàðò³ñòü ðåàë³-
çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ é äîáóòêîì ïîäàòêîâî¿ 
ñòàâêè íà âàðò³ñòü çàêóïëåíèõ ðåñóðñ³â

Îñîáëèâîñò³ 
ñïëàòè ÏÄÂ 
äî áþäæåòó

Ïëàòíèê ïîäàòêó 
ñàì ñïëà÷óº äî 
áþäæåòó âñþ ñóìó 
ïîäàòêó, íàðà-
õîâàíó ïðîïîðö³é-
íî äî ðåàë³çî âàíî¿ 
ïðîòÿãîì çâ³òíîãî 
ïåð³îäó äîäàíî¿ 
âàðòîñò³

Ïëàòíèê ïîäàòêó ñïëà÷óº äî áþäæåòó ð³ç-
íèöþ ì³æ äîáóòêîì ïîäàòêîâî¿ ñòàâêè 
íà âàðò³ñòü óñ³º¿ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ 
(ïîäàòêîâèì çîáîâ’ÿçàí íÿì) ³ çàë³êîì íà 
ÏÄÂ ç êóï³âë³ ðåñóðñ³â, ñïëà÷åíèé äî áþ-
äæåòó ï³äïðè ºìñòâîì — ïðîäàâöåì öèõ 
ðåñóðñ³â (ïîäàòêîâèì êðåäèòîì).

Âíàñë³äîê çàñòîñóâàííÿ çàë³êîâî¿ ñèñòåìè 
ñòÿãóâàííÿ ÏÄÂ çàçâè÷àé âèíèêàº îäíà ç 
äâîõ ñèòóàö³é: 

1) ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåâèùóº ïî-
äàòêîâèé êðåäèò, òîáòî ç’ÿâëÿ ºòüñÿ íàä-
ëèøîê íàðàõîâàíîãî ïîäàòêó, ïîäàëüøå 
âèêîðèñòàííÿ ÿêîãî çàêîíîäàâ÷î íå ðåãëà-
ìåíòîâàíî; 

2) ïîäàòêîâèé êðåäèò ïåðåâèùóº ïîäàòêî-
âå çîáîâ’ÿçàííÿ, ³ òîä³ â³ä’ºìíà ð³çíèöÿ 
â³äøêîäîâóºòüñÿ (âèïëà÷óºòüñÿ) ï³äïðè-
ºìñòâó — ïðîäàâöþ ðåñóðñ³â ³ç äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó

Íàñë³äêè 
çâ³ëüíåííÿ â³ä 
ñïëàòè ÏÄÂ

Çâ³ëüíåííÿ â³ä 
ñïëàòè ÏÄÂ çä³é-
ñíþºòüñÿ â ³íòåðå-
ñàõ ïîêóïö³â ê³íöå-
âî¿ ïðîäóêö³¿, êîëè 
âèðîáíèê (ïðîäà-
âåöü) íå ìàº ïðàâà 
âêëþ÷àòè ñóìó 
ñïëà÷åíîãî ïîäàòêó 
â ñîá³âàðò³ñòü ³ ö³íó 
ðåàë³çîâàíî¿ ïðî-
äóêö³¿

Çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè ÏÄÂ çä³éñíþºòüñÿ 
â ³íòåðåñàõ âèðîáíèê³â (ïðîäàâö³â) ïðî-
äóêö³¿, ³ âîíè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âêëþ÷à-
òè ñóìó íåñïëà÷åíîãî ïîäàòêó â ñîá³âàð-
ò³ñòü ³ ö³íó ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿

3. Àâòîðè ÷èñëåííèõ ïóáë³êàö³é ó ïåð³îäè÷í³é ïðåñ³ ïðîïîíóþòü çà-
ì³íèòè ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ³íøèì ïîäàòêîì. Íàïðèêëàä, íàìè 
îá´ðóíòîâàíî äîö³ëüí³ñòü çàì³íè ÏÄÂ ïîäàòêîì ç îáîðîòó, ùî äàëî á çìî-
ãó çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ äëÿ îñòàííüîãî ïîäàòêîâî¿ ñòàâêè, íèæ÷î¿ 
â³ä çàñòîñîâóâàíî¿ íèí³ äëÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, çàáåçïå÷èòè 
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³ñòîòíå çá³ëüøåííÿ ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü äî áþäæåòó ³ çíà÷íî ïîëåã-
øèòè ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå ïîêóïö³â ê³íöåâî¿ ïðîäóêö³¿ íà ñïîæèâ÷îìó 
ðèíêó [16]. Ïðîòå ñë³ä âèçíàòè, ùî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ çàì³íèòè ÏÄÂ 
áóäü-ÿêèì ³íøèì ïîäàòêîì íåðåàëüíî, îñê³ëüêè â³ä óñ³õ êðà¿í, ÿê³ âñòó-
ïàþòü äî ªÑ, îáîâ’ÿçêîâî âèìàãàþòü çàïðîâàäæóâàòè ïîäàòîê íà äîäàíó 
âàðò³ñòü, ³ öþ âèìîãó êåð³âíèöòâî íàøî¿ äåðæàâè â æîäíîìó ðàç³ íå 
ïðî³ãíîðóº.

4. Çàñëóãîâóº íà óâàãó ï³äõ³ä äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ç ÏÄÂ, çàñòî-
ñîâàíèé ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿. Òàì ñïåö³àëüíî äëÿ çì³íè ÷èííî¿ ñèñòåìè 
íàðàõóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ñòâîðåíî çàãàëüíîðîñ³éñüêó ãðî-
ìàäñüêó îðãàí³çàö³þ “Ä³ëîâà Ðîñ³ÿ”, ÿêîþ âæå îá´ðóíòîâàíî â³äïîâ³äí³ 
ïðîïîçèö³¿. ßê ïîäàòêîâó áàçó äëÿ îá÷èñëåííÿ ÏÄÂ çàïðîïîíîâàíî âèêî-
ðèñòîâóâàòè ñòâîðåíó íà ï³äïðèºìñòâ³ äîäàíó âàðò³ñòü, âèçíà÷åíó ïðÿìèì 
ðîçðàõóíêîì íà îñíîâ³ äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó (ñóìà äîõîäó, îïëàòè 
ïðàö³, ïðèáóòêó, ïîäàòê³â òà àìîðòèçàö³¿), òîáòî îá÷èñëþâàòè ÏÄÂ ïðÿ-
ìèì àäèòèâíèì (áóõãàëòåðñüêèì) ìåòîäîì, â³äìîâèâøèñü â³ä çàë³êîâîãî 
ìåòîäó çà ðàõóíêàìè. Ïðîïîíóºòüñÿ âêëþ÷èòè äî çâ³òíèõ ïîêàçíèê³â ï³ä-
ïðèºìñòâà ïîêàçíèê “Äîäàíà âàðò³ñòü”, à ÏÄÂ ðîçðàõîâóâàòè ìíîæåííÿì 
äîäàíî¿ âàðòîñò³ íà çàäàíó ïîäàòêîâó ñòàâêó. Ó âíóòð³øí³õ îïåðàö³ÿõ ïðè 
îá÷èñëåíí³ ÏÄÂ äëÿ ñïëàòè äî áþäæåòó íå ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè 
ðàõóíêè-ôàêòóðè, à òàêîæ ñë³ä âèëó÷èòè êíèãè êóï³âë³ òà ïðîäàæó ç ïåðå-
ë³êó îáîâ’ÿçêîâèõ äîêóìåíò³â, ³ òîä³ â³äøêîäóâàííÿ ç äåðæàâíîãî áþäæå-
òó ñòàíå íåïîòð³áíèì, îñê³ëüêè êîæíå ï³äïðèºìñòâî ñïëà÷óâàòèìå äî áþ-
äæåòó ÏÄÂ ïðîïîðö³éíî äî ñòâîðåíî¿ íà íüîìó äîäàíî¿ âàðòîñò³. Ïðè 
ïîñòà÷àíí³ ïðîäóêö³¿ íà åêñïîðò âèð³øåíî çàëèøèòè ÷èííèé ïîðÿäîê íà-
ðàõóâàííÿ ÏÄÂ ç âèêîðèñòàííÿì ðàõóíê³â-ôàêòóð [17]. 

5. Ðîçðîáëåí³ â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî çì³í ñèñòåìè 
íàðàõóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ö³ëêîì ïðèäàòí³ é äëÿ óêðà¿í-
ñüêèõ ðåàë³é. Ïðîòå ïðàêòè÷íå âò³ëåííÿ ¿õ ìîæëèâå ëèøå çà óìîâè, ùî 
íà öå áóäå ïîë³òè÷íà âîëÿ íàéâèùîãî êåð³âíèöòâà äåðæàâè.
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Ïðîâåäåí àíàëèç îñíîâíûõ îòëè÷èé çà÷åòíîé ñèñòåìû èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà íà äî-
áàâëåííóþ ñòîèìîñòü îò ìåòîäîâ åãî ïðÿìîãî ðàñ÷åòà è óïëàòû â áþäæåò. Ïîêàçàíî, 
÷òî çà÷åòíàÿ ñèñòåìà ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ çëîóïîòðåáëåíèé â ïðîöåññå åå 
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ. Îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü îòêàçà îò èñïîëüçîâàíèÿ 
çà÷åòíîé ñèñòåìû è ïåðåõîäà ê îäíîìó èç ìåòîäîâ ïðÿìîãî èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû â 
áþäæåò ÍÄÑ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîñâåííûå íàëîãè, íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, áàçà íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ, íàëîãîâàÿ ñòàâêà, íàëîãîâîå îáÿçàòåëüñòâî, íàëîãîâûé êðåäèò 

Shmorgun L.G. Some inconsistent features of the set-off system of added value tax 
calculation and payment to it into the budget

In the article author analyses differences between set-off system of calculation of 
added value tax and methods of direct calculation of value added tax and payment it into 
the budget. It is shown that set-off system when used in practice creates opportunities 
for malfeasance. The necessity to refuse from using set-off system is grounded. It is 
proposed to use one of the methods of direct calculation of value added tax and payment 
it into the budget.

Keywords: indirect taxes, value added tax, taxation base, tax rate, tax liability, tax 
credit
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обґрунтовується думка, що шлях України до світового лідерства полягає у наро-
щуванні інноваційної складової економіки та пріоритетному розвитку галу зей, які є 
базовими для сучасного технологічного укладу. Розглянуті основ ні напрями розвитку 
науково-технічної та інноваційної сфер: інформатизація як засіб подолання відчу-
ження влади від людей, іт-бізнес як локомотив нової економіки, налагодження ме-
ханізмів венчурного фінансування як фундаменту інноваційних реформ, здійснення 
прориву в енергозбереженні, розвиток нанотехнологій.

Ключові слова: зростання через розвиток, інформаційно-комуніка-
ційні технології, венчурна компанія, енергозбереження і технології 
майбутнього

На роздоріжжі 
цього року Україна відзначає 25-ліття проголошення своєї неза-

лежності. це, безумовно, ключова дата в нашій історії, яка є органіч-
ним приводом оцінити пройдений країною шлях й водночас звернути-
ся до майбутнього, побачити перспективи, намітити нові амбітні цілі. 
очевидно, що Україна відбулася як незалежна демократична держа-
ва — працює національна економіка, народ обирає владу на вільних, 
конкурентних виборах, з нами рахується міжнародна спільнота, на-
буває нового змісту стратегічне партнерство на Заході і сході. 

Разом з тим, варто пам’ятати: в сучасному світі з його глобаль-
ними викликами для молодої держави незалежність не обмежується 
лише її здобуттям. це — тривалий і непростий процес, а отже, кожно-
го дня українську незалежність потрібно наповнювати реальним зміс-
том, я б навіть сказав — захищати, проте не від якихось міфічних 
“ворогів”, а від власної непослідовності, безвідповідальності, зневіри. 
адже через двадцять років Україна все ще залишається країною з ве-
личезним потенціалом, який реалізовано хіба що на десяту частину. 
Згадаємо: на зорі незалежності українська економіка була п’ятою у 
європі, нам належало 6% світового наукового потенціалу (і це при 
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тому, що в Україні проживало лише 2% населення світу!), на розвиток 
науки і технологій витрачалося 3% ВВП — до речі, саме такий обсяг 
фінансування цієї сфери наразі ставить за мету єс. а далі, на жаль, 
почалося невпинне падіння. тільки з 2000 р. в рейтингу глобальної 
конкурентоспроможності за даними Всесвітнього економічного форуму 
Україна втратила 33 позиції. Зниження показників конкурентоспро-
можності не припинялося навіть у період економічної стабільності у 
1999—2004 рр. частка сировинних галузей у структурі реалізованої 
продукції з 1991 до 2008 р. зросла з 33 до 68%. незбалансована еконо-
міка гальмує  якісний розвиток соціальної сфери. Як повідомляє оон, 
із п’яти українців  четверо живуть за межею бідності. За рівнем ВВП 
на душу населення Україна вдвічі поступається болгарії, втричі — 
Росії й вп’ятеро — Угорщині. 

У сьогоднішньому відставанні не можна звинувачувати окремі уряди 
чи світову економічну кризу, бо воно накопичувалося протягом довгих 
років і стало безпосереднім наслідком споживчої економіки. спожив-
чої — в сенсі “доїдання” ресурсів, створених попередніми поколіннями, 
замість формування нових джерел розвитку. Звідси й сировинний пе-
рекіс структури виробництва, і критично низька частка інноваційних 
підприємств, і любов вітчизняного бізнесу до “швидких грошей”. Упро-
довж тривалого періоду українська держава жила одним днем і тому 
виявилася абсолютно не готовою до тих структурних змін, які наразі 
переживає світова економіка. 

нинішня стагнація світової економіки — це завершення певного 
циклу її розвитку. колишні ресурси зростання вичерпано. Робити гро-
ші з повітря або на сировині вже навряд чи вдасться — необхідне якіс-
не технологічне оновлення. нова економіка не буде ані сировинною, 
ані спекулятивною. саме тому ті країни, які претендують на лідерство, 
активно інвестують кошти у виробництво нових знань та технологій. 
За рік індія збільшила наукові інвестиції на 27%, а китай — на 40%. 
З 2001 по 2008 р. витрати на нДДкР у сШа фактично було подвоєно — 
вони зросли з 84 млрд до 150 млрд дол. Упродовж п’яти останніх років 
потроїла інвестиції в науку і Росія. отже, шлях до лідерства сьогодні 
єдиний, хоча сценарії, безумовно, у кожного свої — це нарощування 
інноваційної складової економіки, пріоритетний розвиток галузей, які 
є базовими для сучасних технологічних укладів. У цій новій реальності 
Україна вимушена розпочинати реформи.

ми прагнемо змін
економічна криза, яка завдала нам набагато болючішого удару, ніж 

іншим державам, наочно продемонструвала, що “зростання без розви-
тку” — це тупиковий маршрут. нині Україна стоїть перед вибором — 
або модернізація, або відставання без жодного шансу наздогнати лідерів. 
отже, насправді вибору ми не маємо: потрібні структурні перетворення. 

2010 рік став у цьому сенсі визначальним. Можу констатувати: укра-
їнська держава починає рухатися у руслі глобальних економічних трен-
дів, щільно пов’язаних з науково-технологічним розвитком. Вперше за 
часів незалежності у нас з’явилися стратегічні документи з реформуван-
ня економіки, у яких розвиток науково-технічної та інноваційної сфер 
визнано пріоритетним. національний план дій на 2011 рік створює ре-
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альні передумови для динамічного старту інноваційних перетворень. У 
цьогорічному посланні Верховній Раді України Президент України та-
кож приділив багато уваги науці як головному ресурсу модернізаційної 
стратегії держави. Відповідним чином змінюється й державний менедж-
мент: робочі групи з головних напрямів Програми економічних реформ 
на 2011—2014 роки збираються кожні два тижні, у їхньому складі пере-
важають не чиновники, а експерти, науковці, дослідники та представ-
ники бізнесу, котрі з власного досвіду знають, що і як потрібно зміню-
вати у відповідній сфері. суттєво розширено повноваження  Державного 
агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (Держ-
інформнауки), яке координує реалізацію державних програм з такої 
ключової для осучаснення економіки й суспільства проблематики, як 
інформатизація, енергозбереження, здоров’я нації, протидія глобальним 
екологічним викликам. Головне ж — центр ваги в роботі державної вла-
ди поступово зміщується від декларацій про “прориви” до поставлення 
конкретних цілей й оцінювання реальних результатів. 

Зрозуміло, що “перепрограмування” всієї соціально-економічної та 
управлінської машини — дуже серйозне завдання. Проте воно є цілком 
здійсненним, якщо визначитися як зі слабкими місцями інноваційного 
розвитку України, так і з “точками зростання”. саме такі підходи ви-
користовує в своїй діяльності Держінформнауки. хотів би докладніше 
зупинитися на тих напрямках роботи агентства, які не просто є важли-
вими з погляду економічного ефекту, а водночас сприяють зміцненню 
демократії у її сучасному розумінні та формуванню суспільної довіри, 
без чого неможливі реформи. 

інформатизація як засіб подолання відчуження влади 
від людей
Держінформнауки є замовником національної програми інформа-

тизації, унікальність якої для України полягає в тому, що вона є своє-
рідним “кластером” регіональних, галузевих та загальнонаціональних 
програм, котрі охоплюють усі сфери розвитку та впровадження інфор-
маційних технологій — від ГРіД-технологій до єдиного вікна надання 
звітності. Її головне завдання — побудова в Україні інформаційного 
суспільства, що перш за все передбачає подолання цифрової нерівності. 
адже у сучасному світі саме цифрова нерівність перешкоджає реалі-
зації конституційних прав і свобод громадян, а це суперечить самим 
основам демократичного суспільства.

З огляду на це інформатизація суспільства є однією з необхідних 
умов успішності проекту модернізації країни, ініційованого Президен-
том України. наведу лише один приклад — впровадження технологій 
електронного урядування. Як демонструє досвід інших країн, а також 
тих областей України, де вже реалізовано подібні пілотні проекти, елек-
тронне урядування є дієвим засобом боротьби з корупцією, скасування 
бюрократичних перепон, підвищення відповідальності та відкритості 
органів державної й місцевої влади. Якщо врахувати, що в середньому 
70% звернень громадян до владних інститутів залишалися без вчасної 
відповіді через паперову тяганину, черги та нерухливість бюрократич-
ного апарату, то лише завдяки відкриттю порталу звернень фізичних 
та юридичних осіб до органів влади ефективність прийняття рішень 
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зросте удвічі. крім того, громадяни зекономлять свій час та збережуть 
нерви, а держава заощадить бюджетні кошти. 

наразі портал звернень працює у тестовому режимі. його організовано 
на кшталт соціальних мереж, тобто як систему, котру можна налаштувати 
самостійно. користування нею безкоштовне для громадян, а для роботи в 
порталі не потрібне ніяке спеціальне програмне забезпечення — достатньо 
лише мати вихід до інтернету. Портал діє за принципом “єдиного вікна”. 
людині досить знати лише місце розташування органу влади, наприклад 
назву села чи містечка, а система сама знайде потрібну електронну адресу. 
Ще одна новація для України: звернення громадян засвідчуватиметься 
електронним підписом, йому буде присвоєно реєстраційний номер, а сама 
відповідь має надійти впродовж місяця. крім того, на порталі функціо-
нуватиме електронний університет, основне завдання якого — навчити 
українців практиці електронного урядування, зокрема використанню 
електронного підпису, електронному документообігу тощо. 

отже, розвиток електронного урядування докорінно змінює принци-
пи роботи чиновників та стиль комунікації громадян з органами влади. 
наприклад, розрахунки за послуги жкГ за допомогою електронних сис-
тем взагалі можна вважати ключем до реформи житлово-комунального 
сектору. Застосування системи електронних розрахунків за послуги 
жкГ зробить цю сферу значно прозорішою, і люди знатимуть, за що 
саме вони сплачують. Проектом також передбачено створення єдиного 
інформаційно-аналітичного центру, що дасть змогу отримати чітке уяв-
лення про реальний обсяг послуг, наданих постачальниками підпри-
ємствам і населенню. У такий спосіб можна вирішити дві дуже гострі 
для нашого суспільства проблеми — запобігти зростанню тарифів за 
послуги жкГ та впорядкувати систему розрахунків. отже, електронне 
урядування не просто робить функціонування держави ефективнішим, 
а й має значно підвищити якість життя громадян.

іт-бізнес — локомотив нової економіки
інформаційно-комунікаційні технології (ікт) — це галузь, здатна 

підняти Україну і ввести її до кола передових держав. В українській 
економіці просто немає жодного іншого сектору, що зростав би настіль-
ки швидко, як ікт. Щорічні темпи його зростання навіть за умов кризи 
та не дуже сприятливого нормативно-правового середовища становлять 
30—40%. До того ж розвиток цієї сфери вимагає лише інтелектуальних 
ресурсів, тобто дає найбільший економічний ефект за найменших витрат. 
це підтверджують такі розрахунки: якщо наразі місткість української 
іт-галузі становить 2—3 млрд дол. сШа на рік, а темпи річного зростан-
ня дорівнюють 30%, то до 2015 р. іт-сектор формуватиме 8% ВВП. крім 
того, саме іт-сектор, що працює переважно на експорт, здатний забез-
печити позитивне торговельне сальдо України. У перспективі це дасть 
змогу вирішити проблему економічної та грошової нестабільності. 

Проте для того, щоб зробити іт-галузь справді стратегічною для 
нашої держави, потрібно створити сприятливі умови для її розвитку. 
над вирішенням цього завдання активно працює Державне агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації України, намагаючись і тут 
також рухатися синхронно з передовими державами світу. У багатьох 
країнах для іт-галузі встановлюється пільговий або особливий порядок 
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оподаткування та платежів (білорусь, індія, Росія), видатки на нДДкР 
повністю або частково вилучаються із суми доходів, що підлягає опо-
даткуванню (сШа, італія, канада, бразилія), впроваджується піль-
говий режим амортизаційних відрахувань (сШа, німеччина, італія). 
отже, для того щоб Україна зберегла та поліпшила позиції, досягнуті 
на світовому іт-ринку, режим оподаткування вітчизняного іт-бізнесу 
має стати таким самим, як у країнах, що є лідерами на світовому рин-
ку програмного забезпечення. 

створення сприятливого нормативно-правового середовища від са-
мого початку мислилося нами як спільна справа органів влади, бізнесу 
та профільних наукових й освітніх установ. тільки впродовж першо-
го півріччя 2011 р. представники Держінформнауки провели п’ять зу-
стрічей з представниками іт-галузі, неодноразово влаштовували прес-
конференції та взяли участь у роботі понад десяти круглих столів, 
міжнародних конгресів і форумів з найвищим рівнем представництва. 
У співпраці з іт-бізнесом і народними депутатами України нами розро-
блено низку законопроектів щодо економічного експерименту зі ство-
рення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної 
продукції та внесення змін до Податкового кодексу, якими передбачено 
звільнення послуг у сфері інформатизації від ПДВ. Усі законопроекти 
передано до Верховної Ради й буде розглянуто на початку нової сесії. 

не менш актуальною є інша проблема — розвиток іт-галузі потріб-
но забезпечити кваліфікованими кадрами, оскільки головними інвести-
ціями для інтелектуальномістких сфер економічної діяльності є інвес-
тиції в людину. Проте, за словами представників іт-бізнесу, працювати 
в їхніх компаніях після закінчення ВнЗ готові не більше ніж 30% мо-
лодих спеціалістів. Решту потрібно довчати та перенавчати. До 2015 р. 
дефіцит фахівців у сфері інформаційних технологій становитиме майже 
80%. ключем до вирішення цієї проблеми є державно-приватне освітнє 
партнерство. Держінформнауки впродовж тривалого часу співпрацює 
з асоціацією “інформаційні технології України”, яка ініціювала про-
ведення низки круглих столів із проблемних питань розвитку іт-освіти 
в Україні. За підсумками цих обговорень з’ясувалося: перспективним 
компаніям, що швидко зростають, потрібні добре підготовлені кадри, 
й тому вони готові брати безпосередню участь у створенні навчальних 
програм та кваліфікаційних стандартів профільних ВнЗ і факультетів, 
іншими словами — згодні “вести” свого потенційного співробітника від 
першого курсу до першого робочого місця. коли приватний бізнес опі-
кується освітою, він займається не благодійністю, а інвестує у власну 
справу, готуючи конкурентоспроможних працівників. 

Проте й держава не повинна стояти осторонь. іт-спеціальності ма-
ють стати пріоритетними у системі вищої освіти — йдеться не тільки 
про збільшення квот на набір, а й насамперед про підвищення якісних 
вимог. інтенсифікувати іт-освіту передусім потрібно у так званих клас-
терах, тобто у ВнЗ тих міст, де іт-спеціальності вже викладаються на 
високому рівні. це київ, харків, львів, Донецьк і луганськ. крім того, 
розвивати іт-освіту потрібно починаючи зі школи. адже зниження 
“коефіцієнта корисної дії” випускників ВнЗ технічних спеціальностей 
великою мірою спровоковано слабким рівнем викладання математики 
в середніх навчальних закладах.
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Фундамент інноваційних реформ
Механізми венчурного фінансування є однією з найважливіших 

складових інноваційної інфраструктури. У більшості країн світу саме 
венчурні та “посівні” фонди беруть на себе ризики, пов’язані зі ство-
ренням інноваційних та наукомістких проектів. В Україні наразі діють 
понад сто венчурних фондів. але сфера їхньої діяльності — це будів-
ництво й торгівля. отже, ми маємо повернутися до справжнього розу-
міння венчурних механізмів і застосовувати їх системно — без цього 
наукові розробки не зможуть дійти до реальної економіки в обсязі, по-
трібному, аби вона стала на інноваційні рейки. У цьому напрямку вже 
робляться конкретні кроки. Державне агентство з питань науки, інно-
вацій та інформатизації України ініціювало створення Українського 
венчурного фонду та Фонду підтримки малого інноваційного бізнесу. 

Розвиток національної венчурної компанії (нВк) здійснюватиметь-
ся поетапно. на першому етапі створюється державне підприємство 
“національна венчурна компанія”, яке підпорядковується Держін-
формнауки й фінансово підтримує інноваційні проекти шляхом піль-
гового кредитування, компенсації відсоткових ставок за банківськими 
кредитами та надання гарантій. на цьому ж етапі слід внести зміни 
до Податкового кодексу й запровадити фіскальні механізми підтрим-
ки виконавців інноваційних проектів. такі зміни потрібні для того, 
щоб надані державою через національну венчурну компанію кошти 
не відбирала сама ж держава, стягуючи податки. на першому етапі 
також необхідно спростити порядок державної реєстрації інноваційних 
проектів, щоб мінімізувати бюрократичні перепони, та внести зміни 
до Закону “Про інноваційну діяльність”, який наразі передбачає лише 
кредитування, але не венчурне фінансування. 

на другому етапі має відбутися акціонування національної вен-
чурної компанії. Потрібно створити публічне акціонерне товариство, 
100 % акцій якого належить державі, й ухвалити рішення про до-
датковий випуск акцій та продаж їх інвесторам. на цьому етапі нВк 
залучатиме кошти вітчизняних та іноземних банків, єбРР, Росій-
ської венчурної компанії та інших міжнародних венчурних компаній.  
Публічне акціонерне товариство “національна венчурна компанія” 
здійснюватиме фінансування високотехнологічних проектів за рахунок 
залучених коштів, створюючи стартап-компанії.

на третьому етапі нВк разом з інвесторами на конкурсних засадах 
обере компанію для управління активами та утворить пайові іннова-
ційні фонди спільного інвестування з перспективних напрямів роз-
витку науки і техніки.

Підкреслю, що дуже актуальним завданням є залучення до співпра-
ці іноземних венчурних компаній, адже вітчизняний бізнес досі неохо-
че здійснює інвестиції в ризиковані проекти. отже, участь у венчурно-
му фінансуванні в Україні єбРР або Російської венчурної компанії не 
тільки принесе кошти, а й стане позитивним сигналом для українських 
учасників фондового ринку.

крім досягнення безпосередньої мети — стимулювання розвитку 
 вітчизняного високотехнологічного бізнесу — діяльність національної 
венчурної компанії дасть можливість вирішити низку інших гострих 
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проблем. насамперед — сприятиме поверненню науки у вищі навчаль-
ні заклади, адже вони зможуть створювати власні стартап-компанії. 
це, у свою чергу, зменшить відплив молодих спеціалістів з України за 
кордон, адже наразі фахівці залишають країну не тільки через низькі 
зарплати, а й через відсутність тут кар’єрних перспектив.

Ще одна проблема полягає у тому, що технологічні розробки, про-
поновані українськими науково-дослідними інститутами та науков-
цями ВнЗ, здебільшого перебувають на “передпосівній” стадії. однак 
діяльність венчурної компанії націлена на швидке розкручення під-
приємств, а не на “посів”, який також потребує фінансування. “Посів-
ну” функцію може взяти на себе Фонд підтримки малого та середнього 
інноваційного бізнесу, створення якого є у наших найближчих планах. 
Держава має продемонструвати бізнесу, що інноваційна діяльність є 
для неї пріоритетом, що вона сама вкладає ресурси у становлення ви-
сокотехнологічних компаній і фірм. тоді в цю сферу обов’язково при-
йдуть і приватні кошти.

Прорив у енергозбереженні
енерговитратність української економіки — одна з найвищих у сві-

ті. без розвитку нових технологій, у тому числі освітлювальних, цієї 
проблеми не вирішити. У лютому 2011 р. в Україні створено асоціацію 
“світлодіодні технології освітлення”, яка об’єднує виробників та замов-
ників новітніх систем освітлення, представників центральних органів 
влади, місцевого самоврядування та громадських організацій і побудова-
на на принципах державно-приватного партнерства. Держава заохочува-
тиме вітчизняних виробників світлодіодної техніки через впровадження 
системи податкових стимулів, формування замовлень, насамперед для 
комунальних підприємств, та координацію національного ринку спожи-
вачів енергозберігальних технологій. Зазначу, що стимули для розвитку 
нових високотехнологічних галузей промисловості частково вже ство-
рено. Зокрема, впроваджено пільговий режим оподаткування прибутку 
підприємств, які реалізують енергоефективні технології (50%), низку 
інших податкових пільг. Переконаний: новітні галузі економіки мають 
поступово переходити на ринкові рейки, але у цьому вітчизняним вироб-
никам на початковому етапі повинна допомогти держава.

Виготовлення (а не лише збирання!) світлодіодної техніки в Україні 
є дуже перспективним напрямом з огляду на можливий комерційний 
ефект, адже внаслідок вичерпності й, отже, здороження енергоресурсів 
світовий ринок світлодіодної техніки надалі стрімко зростатиме. Укра-
їна має унікальні розробки в цій сфері, а також підприємства, здатні 
масово виробляти світлодіодні системи освітлення. Вже у найближчому 
майбутньому в нашій країні має не тільки відбуватися збирання таких 
систем, а й здійснюватися повний цикл виробництва. До 2020 р. 80% 
освітлювальних приладів в Україні базуватимуться на світлодіодах. 

технології майбутнього
Минулого року світ відзначив 10-річчя нанотехнологічної ініціати-

ви сШа, яка надала поштовх відповідним дослідженням у країнах єс і 
Японії та відкрила нову еру науково-технологічного розвитку. Україна 
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нині здатна стати лідером на світовому ринку за такими напрямами у 
галузі нанотехнологій, як суперконденсатори, синтез порошків, біоім-
плантанти, біомаркери, аморфні матеріали, мембрани різного призна-
чення та матеріали тертя. Значних успіхів досягнуто й у використанні 
нано- та біотехнологій у сфері медицини та фармацевтики. Зробивши ці 
напрями пріоритетними, ми отримаємо можливість суттєво розширити 
високотехнологічний сектор економіки. Застосування нанотехнологій 
у медицині, сільському господарстві та сфері охорони навколишнього 
середовища дасть змогу значно підвищити якість життя громадян і 
водночас зміцнити безпеку держави.

наразі в Україні реалізується Державна цільова науково-техноло-
гічна програма “нанотехнології та наноматеріали” на 2010—2014 роки. 
Її метою є формування наноіндустрії, що передбачає, зокрема, створен-
ня промислово-технологічної інфраструктури, сприяння використанню 
результатів фундаментальних і прикладних досліджень у реальному 
секторі економіки, а також підготовку висококваліфікованих наукових 
та інженерних кадрів. Головне на сьогодні — показати реальні резуль-
тати впровадження в економіку розробок у сфері наноматеріалів, на-
ноелектроніки та нанофотоніки. Для комерціалізації винаходів та за-
пуску їх у серійне виробництво ми маємо використовувати можливості 
міжнародної співпраці. так, перспективи подібної співпраці з Росією 
наявні у сфері наномедицини та наноматеріалів, зокрема у виробництві 
й використанні багатошарових конденсаторів, а також нанопорошків.

Варто зазначити, що з кожним роком вплив нанотехнологій збіль-
шуватиметься практично в усіх технологічних кластерах — від елек-
троніки до медицини. наприклад, нанобіотехнології мають ключове 
значення для розроблення й виробництва оригінальних лікарських за-
собів. Згідно з нещодавно прийнятою Державною цільовою науково-
технологічною програмою розроблення новітніх технологій створення 
вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я лю-
дини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011—2015 роки 
у 2012 р. в Україні буде сформовано відповідну технологічну базу, адже 
саме сучасні досягнення у галузі нанобіотехнологій здатні істотно ско-
ротити як термін, так і вартість створення нових лікарських засобів.

Результати, яких Україна досягла у сфері нанотехнологій, дають змо-
гу нашій країні виглядати досить достойно у світі, проте ми маємо відшу-
кати оригінальні ніші в цій галузі й потужно заявити про себе. інтелекту-
альний і технологічний потенціал для цього у нас, безперечно, є.

* * *
Keрiвництво української держави поставило маштабну і 

амбітну мету: до 2030 р. Україна має ввійти до кола держав — світо-
вих лідерів. не будемо заперечувати: нині для багатьох успіхи нашої 
країни, яких можна досягти завдяки інноваційній перебудові еконо-
міки, здаються утопією. але насправді утопія — це спроби України 
зберегти економічний суверенітет у сучасному світі, залишивши свою 
економіку сировинною та енерговитратною. Ще раз підкреслю: у нас 
немає вибору. сьогодні ми робимо лише перші кроки до майбутньої 
конкурентоспроможності. цей шлях не буде легким. Проте якщо все ж 
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таки наважимося ним пройти, то вже через п’ять років ми не впізнаємо 
Україну. і тоді у День незалежності України ми щиро пишатимемося 
нашими реальними досягненнями, а не перераховуватимемо, чого б мо-
гли досягти, але вкотре втратили свій шанс.
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іННОВАціЙНі ВАжЕЛі ДЕмОГРАФічНОї ПОЛітиКи

Зазначається, що намагання покращити демографічну ситуацію виключно або на-
віть переважно традиційними методами (виплата допомоги, поліпшення медичного 
обслуговування, створення нових робочих місць і контроль на кордонах) виявляється 
неефективним. Підкреслюється необхідність застосування інноваційних підходів, що 
поєднують адміністративні та юридичні важелі державного впливу з формуванням 
нової психології населення й адекватними змінами демографічної поведінки. 

Ключові слова: народжуваність, стимули до народжуваності, іннова-
ційні заходи в демографії, тривалість життя

консервація народжуваності на рівні, що далеко не забезпечує на-
віть простого відтворення поколінь, сприйняття продовження життя 
як основної цінності прогресу й досягнення значних успіхів у зниженні 
смертності, неминуче за таких умов старіння населення в поєднанні з 
необхідністю задоволення потреб економіки в робочій силі зумовлюють 
постійну увагу до демографічної політики. Різні країни світу в різні пе-
ріоди існування вживають неоднакових заходів відповідно до специфі-
ки розв’язуваних завдань. У кінцевому підсумку всі ці дії об’єднуються 
за трьома напрямами:

— регулювання народжуваності (в розвинених країнах, де завер-
шено демографічний перехід, діяльність спрямовується на заохочення 
народжуваності, а там, де наявна проблема перенаселення, наприклад 
у китаї, — навпаки, на її обмеження);

— зниження смертності (зусилля концентруються на зниженні 
смертності немовлят та дітей до п’яти років, зменшенні смертності від 
зовнішніх чинників, контролі за умовами праці та пересування в тран-
спорті, профілактиці захворювань, причому основним напрямом дій є 
сприяння поширенню здорового способу життя);

— регулювання міграцій (селекція імміграції, захист емігрантів, за-
безпечення зв’язку з трудовими мігрантами за кордоном тощо).

УДк 323.3

Е.М. Лібанова

Директор Інституту демографії та соціальних до-
сліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік  
НАН України, доктор економічних наук
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Реалізація зазначених заходів радше пом’якшує негативні наслідки 
демографічних зрушень, ніж принципово змінює ситуацію. але так чи 
інакше, країни, котрі найбільш систематично й цілеспрямовано здій-
снюють вплив на демографічні процеси (передусім країни Північної 
європи, канада, австралія, ірландія), зазвичай посідають передові 
позиції і за рівнем людського розвитку, і за соціально-економічною 
ситуацією загалом. на відміну від них країни, в яких демографічна 
політика має еклектичний характер і реалізується переважно шляхом 
грошових виплат, значно частіше потерпають від кризових явищ і в 
демографії, і в економіці, і в соціальній сфері. на превеликий жаль, до 
цієї групи належить і Україна, що вже майже півстоліття перебуває у 
стані глибокої демографічної кризи:

— від середини 1960-х пересічна українська жінка не народжує 
стільки дітей, скільки потрібно для простого відтворення поколінь, у 
результаті чого кожне наступне покоління виявляється чисельно мен-
шим за попереднє;

— від 1970-х смертність в Україні помітно перевищує стандарти 
економічно розвинених країн, особливо великий розрив наявний для 
чоловіків середнього і старшого працездатного віку;

— попри невелике сальдо стаціонарної міграції, її негативний вплив 
на склад населення є доволі значним, оскільки впродовж дуже тривалого 
часу з України виїжджає переважно молодь, а повертаються літні люди.

Все це віддзеркалюється в депопуляції, що спостерігається в Украї-
ні безперервно від 1991 р., скороченні загальної чисельності населення 
від 1993 р. (упродовж перших двох років перевищення числа померлих 
над кількістю народжених компенсувалося міграційним припливом, 
пов’язаним із розпадом сРсР і масовим поверненням на батьківщину 
етнічних українців та осіб, які мали сталі зв’язки з Україною), у гли-
бокому рівні демографічного старіння (рис. 1). 

Рис. 1. чисельність населення України за великими віковими групами, 
тис. осіб на початок року 

Джерело: дані Держкомстату України.
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За темпами зменшення чисельності населення Україна вже трива-
лий час посідає одне з перших місць у світі (масштаби цього явища за 
20 років становлять 6,2 млн осіб, або 11,9%). спостерігається стрім-
ке демографічне старіння: чисельність осіб віком 65 років і старших 
зросла за вказаний період з 6,3 до 7,0 млн, а їх частка — з 12,3 до 
15,3%. і якщо останній показник в Україні відповідає європейським 
аналогам, то причини зрушень вікового складу населення принципово 
відрізняються: в розвинених країнах старіння є наслідком як низької 
народжуваності (і пов’язаної з цим низької частки дітей та молоді), так 
і високої тривалості життя, зокрема в старшому віці, а в Україні — ви-
ключно низької народжуваності. 

Регулювання народжуваності
спроби покращити демографічну ситуацію в Україні переважно стосу-

ються заохочення народжуваності, головним чином, традиційним шляхом 
встановлення високих розмірів допомоги при народженні дитини. Укра-
їна — єдина в європі країна, де грант, що виплачується при народженні 
першої дитини, перевищує річний обсяг мінімальної заробітної плати, бо 
зазвичай він становить 5—10%. оцінка ефективності таких виплат зале-
жить від поставленої мети — збільшення народжуваності чи підвищення 
рівня життя (зниження бідності) в сім’ях з дітьми до трьох років. 

Високу грошову допомогу при народженні дитини запроваджено 
в Україні у 2005 р., а зростання народжуваності спостерігається від 
2002  р. (у більшості країн європи — від 2001, першого поствисокос-
ного року, коли народжуваність в Україні традиційно падає1). Загалом 
збільшення чисельності народжених в Україні становило: у 2006 р. — 
34,3 тис. (у 2005 р., як і слід було очікувати, чисельність народжених 
зменшилась, тобто зростання 2006 р. значною мірою мало компенса-
ційний ефект, про що, зокрема, свідчить випереджальне зростання чи-
сельності народжених первістків); у 2007 р. — 12,3 тис., що є меншим 
за середній показник зростання чисельності народжених у 2002—
2004 рр.; у 2008 р. (після збільшення допомоги при народженні першої 
дитини в 1,4 разу, другої — в 2,9 і третьої — в 5,9 разу) — 37,9 тис., що, 
безперечно, суттєво перевищує українські стандарти останніх десятиріч; 
в 2009 р. — лише 1,9 тис., що, з одного боку, є видатним результатом 
для першого поствисокосного року, а з іншого — може свідчити про те, 
що значна кількість українських родин через кількаразове збільшення 
розмірів допомоги використала свій репродуктивний потенціал у по-
передньому році. У 2010 р. чисельність народжених зменшилась на 
14,8 тис. і хоча 2009 рік — це другий за всі повоєнні часи перший 
поствисокосний рік, коли не спостерігалося зниження народжуваності 
(першим був 1957 р.), загальна динаміка є невтішною (див. рис. 2). 

отже, грошова допомога почасти вплинула на зростання чисельності 
народжених в 2006 і 2008 рр. та протидіяла її зменшенню в 2009 р., 
тобто сумарно за 2006—2009 рр. завдяки цим виплатам в Україні додат-
ково народилось близько 50 тис. малюків. імовірно, що цей позитивний 
вплив продовжився б і в 2010 р., але економічний спад та зумовлені ним 

1 Українці, за традицією вважаючи, що будь-яка справа, розпочата у ви-
сокосному році, буде невдалою, менше беруть шлюб у такий рік, відповідно 
дітей, принаймні первістків, наступного року народжується значно менше.
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зростання безробіття і зниження реальних доходів населення в 2009 р., 
безперечно, далися взнаки. Постають закономірні запитання: велике 
чи замале таке зростання народжуваності і чи можна досягти більшого 
тільки за рахунок грошових допомог? Відповідь на перше запитання 
цілком очевидна: з огляду на те, що протягом останнього десятиліття 
в Україні щорічно народжувалось в середньому по 448 тис. малюків, 
таке зростання є достатньо значним. До того ж народження кожної ди-
тини — величезна цінність не лише для її родини, а й для суспільства 
в цілому, тому не варто все вимірювати тільки витраченими бюджетни-
ми коштами. на жаль, менш оптимістичною є відповідь на друге запи-
тання. Досвід — і міжнародний, і власний український — доводить, що 
ефект від таких грошових виплат дуже короткотривалий. населення 
швидко перестає реагувати бажаним чином, і задля нового зростання 
народжуваності потрібне подальше збільшення допомоги. 

Рис. 2. чисельність народжених в Україні, тис. осіб 

Джерело: дані Держкомстату України.

та й навряд чи можна очікувати докорінної зміни ситуації. Для 
простого відтворення поколінь 100 українських жінок мають за життя 
народжувати 215 дітей, а за даними 2010 р. цей показник становив 145 
і після 1990 р. жодного разу не перевищував 190 (див. рис. 3). і навіть 
у жодній з європейських країн в останні роки його значення не було 
більшим від 210 (див. рис. 4). З огляду на це постає закономірне за-
питання: яким чином досягти в Україні бажаної мети — забезпечення 
розширеного (або навіть простого) відтворення?

але ж кінцевою метою може бути не стільки заохочення народжу-
ваності, скільки зниження бідності в родинах з найменшими дітьми (до 
трьох років, коли мати зазвичай не працює). За розрахунками інституту 
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи нан України, 
у 2004 р., перед запровадженням високих виплат, ризик бідності для 
родин із дітьми до трьох років на 62% перевищував середній по країні 
й у 2,5 разу — ризик для сімей без неповнолітніх дітей2. У 2005 р. від-
повідне перевищення становило 34,3% і 2,1 разу, що свідчить про по-
мітне поліпшення ситуації. наступні значні зміни відбулися в 2008 р. 
у зв’язку із суттєвим зростанням розміру допомоги (див. табл. 1). 

2 За відносним критерієм — витрати нижчі від 75% медіанного рівня 
еквівалентних витрат. 
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Рис. 3. сумарний коефіцієнт народжуваності, Україна, кількість дітей, на-
роджених пересічною жінкою за все життя

Джерело: дані Держкомстату України.

Рис. 4. сумарний коефіцієнт народжуваності, вибрані країни Європи,  
2009 р., кількість дітей, народжених пересічною жінкою за все життя 

Джерело: дані євростату.
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Таблиця 1. Характеристика бідності домогосподарств із дітьми до трьох 
років, 2004—2010 рр.*

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Рівень відносної бідності, % 44,2 36,4 42,0 39,5 37,6 34,2 35,2

Ризик бідності, % 
порівняно із середнім ризи-
ком по країні
ризиком сімей без дітей 

161,9
245,5

134,3
205,6

149,5
217,6

144,7
203,6

139,3
190,9

129,5
174,5

146,1
224,2

* Джерело: розрахунки інституту демографії та соціальних досліджень іме-
ні М.В. Птухи нан України.

У 2004—2007 рр. допомога при народженні дитини становила 88% 
середньої заробітної плати за рік, в 2006 — 68, в 2007 р. — 52%. Від 
1 січня 2008 р. розмір допомоги диференційовано за черговістю: при 
народженні первістка сплачується 12 240 грн, другої дитини — 25 000, 
третьої і наступної — 50 000; відповідно у 2008 р. зазначені виплати 
становили 57, 115 і 231% середньої зарплати за рік, у 2009 — 54, 109 і 
219%, а у 2010 р. — 46, 93 і 186%. отже, самі по собі виплати є дуже 
значними — заробітки молодих батьків (особливо жінок) практично 
завжди помітно поступаються середнім показникам, і можна говорити 
про дуже високі компенсації доходів, втрачених через перерву в тру-
довій діяльності, зумовлену народженням дитини. однак цілком за-
кономірне — і єдино можливе — випереджальне зростання заробітків 
неминуче зменшує вплив допомоги. Подальший же шлях постійного 
збільшення допомоги видається безперспективним.

Що ж можна запропонувати на додаток до виплати допомоги? Який 
досвід є у світі? Які інноваційні заходи запроваджено?

навряд чи можна очікувати помітних позитивних результатів від та-
ких дій, як заборона абортів чи запровадження спеціального податку з 
бездітних родин (як варіант — з чоловіків). Перша загрожує криміна-
лізацією штучного переривання вагітності та значним негативним впли-
вом на здоров’я жінки, тому продуктивнішою тут видається систематична 
роз’яснювальна робота. Друга — з огляду на вартість виховання дити-
ни — радше “працюватиме” на наповнення бюджету, ніж на зростання 
народжуваності. 

Розглядаючи засоби регулювання народжуваності, застосовувані у 
світі, слід передусім згадати про перехід від універсальних до адресних 
принципів надання допомоги3 і розуміння того, що сім’я з дитиною по-
требує певної матеріальної підтримки протягом тривалого періоду, аж 
до появи у дітей можливості будувати власне життя або, принаймні, 
одержувати власний дохід.

серед інноваційних заходів варто звернути увагу на гнучку систему 
відпусток, розвинуту мережу дитячих дошкільних закладів4 та широке, 

3 наприклад, у Франції за 20 років (з 1970-х до 1990-х) частка допомог, що 
надаються після перевірки нужденності, зросла з 13,5 до 60,0% [1].

4 Досвід навіть розвинених країн доводить, що дитячі дошкільні заклади 
можуть бути орієнтовані на роботу впродовж обмеженого часу (кількох годин 
на день) без кількаразового харчування. це значно спростить їх відкриття, 
наприклад, у сільській місцевості; послугами таких закладів можуть користу-
ватися родини, в яких батьки працюють за гнучким режимом тощо. 
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регламентоване або, принаймні, заохочуване державою залучення чоло-
віків до догляду за дітьми5 — саме це дає змогу реально поєднувати на-
родження дітей та догляд за ними із трудовою діяльністю або навчанням 
батьків, досягати більшої відповідальності саме батька за дитину, що 
врешті-решт сприяє повнішій реалізації репродуктивних настанов.

Політика зниження смертності
насправді головною ознакою демографічної кризи в Україні є зави-

сока смертність населення. За даними 2009 р., Україна за тривалістю 
життя обіймає одну з останніх позицій в регіоні європи та центральної 
азії (рис. 5).

Рис. 5. середня очікувана тривалість життя населення при народженні, 
вибрані країни Європи, 2009 р., років

Джерело: Global Health Observatory Data Repository [електронний ресурс]. — 
Режим доступу: <http://apps.who.int/ghodata>.

5 Досвід скандинавських країн, передусім Швеції, де впродовж тривалого 
часу показник народжуваності сягає 1,8—1,9 дитини в розрахунку на одну 
жінку [2].
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левова частка підвищених втрат людських життів в Україні зумов-
лена передчасною смертністю чоловіків. Зокрема, з кожної тисячі ново-
народжених хлопчиків до 60 років в Україні не доживають 409 — це 
на 331 особи більше, ніж у Швеції, на 327 більше, ніж в італії, на 
322 більше, ніж у норвегії. особливо високою є надсмертність у віці 
від 40 до 60 років — з кожної тисячі 40-річних чоловіків до 60 років 
в Україні не доживають 324, і це на 265 осіб більше, ніж у Швеції, 
на 264 більше, ніж в італії, на 260 більше, ніж у норвегії. серед усіх 
країн європи та центральної азії ситуація в цьому віковому інтервалі 
гіршою є тільки в казахстані (табл. 2). 

Таблиця 2. Підвищені втрати чоловічих життів в Україні в окремих ін-
тервалах віку, порівняно з вибраними референтними країнами Європи, 
2009 р., осіб з кожної тисячі*

Референтна країна До 20 До 40 До 60 20—40 40—60

болгарія 8 78 192 72 146

Велика британія 18 98 308 83 249

Вірменія –4 59 143 65 111

Греція 19 95 298 79 241

Грузія –11 34 147 46 137

естонія 18 69 170 54 131

ірландія 18 93 307 78 253

іспанія 20 105 310 88 244

італія 19 103 327 87 264

казахстан –20 –44 –45 –27 –18

латвія 10 54 117 46 87

литва 11 54 127 45 98

Молдова –1 46 83 49 57

німеччина 19 104 305 88 240

норвегія 19 101 322 85 260

Польща 15 83 205 71 156

РФ 3 –3 8 –6 12

Румунія 7 77 177 72 132

словаччина 14 89 217 78 163

словенія 20 101 274 84 211

туреччина –4 72 253 78 216

Угорщина 17 93 174 79 115

Франція 19 99 287 83 226

хорватія 16 94 249 81 192

чехія 19 99 266 83 205

Швеція 22 106 331 87 265

*Джерело: розрахунки автора за даними: Global Health Observatory Data Reposi-Global Health Observatory Data Reposi-
tory [електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://apps.who.int/ghodata>.
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При цьому за 20 років ситуація не тільки не покращилась, а й на-
віть погіршилась. Зростання ймовірності смерті чоловіків у віці від 
40 до 60 років в Україні є найвищим у регіоні європи та центральної 
азії — на 90 осіб з кожної тисячі 40-річних; друге місце посідає ка-
захстан (на 83), третє — РФ (на 56). Водночас у чехії цей показник 
зменшився на 81 смерть, в словаччині — на 74, в туреччині — на 68 
(рис. 6). така динаміка є ще наочнішим свідченням неефективності 
демографічної політики в Україні, ніж високий рівень смертності, 
 зокрема в цій групі. 

Рис. 6. Зміна чисельності чоловіків, які померли до 60 років, з кожної ти-
сячі 40-річних, 1991—2009 рр.

Джерело: розрахунки автора за даними: Global Health Observatory Data 
Repository [електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://apps.who.int/
ghodata>.

Високий ризик смертності українців пов’язаний передусім із неспри-
ятливим способом життя — поширеністю шкідливих та небезпечних 
умов праці, зловживанням алкоголем та масовим палінням, нераціо-
нальним харчуванням і гіподинамією. і, на жаль, майже всі вітчизняні 
спроби залагодити ситуацію виявляються невдалими. Значною мірою 
це зумовлене покладанням відповідальності за стан здоров’я і смерт-
ність населення в Україні на систему охорони здоров’я, хоча фахівця-
ми ВооЗ давно доведено, що громадське здоров’я лише на 15—20% за-
лежить від ефективності медицини, а левову частку (50%) визначають 
особливості способу життя населення, решту — екологічна ситуація та 
генетика. 

В Україні тільки за останні 20 років скоротилася кількість дитячих 
спортивних майданчиків та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, алко-
гольні напої практично безконтрольно реалізуються всім бажаючим, 
включно з неповнолітніми, торговельні точки з продажу тютюнових і 
алкогольних напоїв розміщено поблизу шкіл та автошляхів, фактично 
зберігається реклама тютюнових і алкогольних виробів. 

Ми постійно звертаємо увагу на погіршення стану здоров’я дітей та 
підлітків, нездатність багатьох із них виконувати нормативи на уроках 
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фізичної культури у школах, але нічого не робимо для залагодження 
цієї жахливої ситуації. інтернет-кафе все більше заміщують не тільки 
заняття спортом, а й навіть елементарні рухливі ігри та просто перебу-
вання на свіжому повітрі. на відміну від європейських шкіл вітчизняні 
не організовують походів та виїздів до лісу, “уроків живої природи” в 
садах та парках тощо. До речі, така практика була колись поширена і в 
Україні, але поступово її масштаби все скорочувались. навіть у дворах 
дитячі майданчики то тут, то там забудовують.

У дорослих також практично немає можливостей займатися спор-
том — наявні фітнес-клуби орієнтовані на доволі вузьке коло населен-
ня, та й їх не вистачає. лише 4,3% наших співвітчизників відвідують 
басейн або спортзал, займаються на стадіонах, а 6,2% — бігають та 
здійснюють оздоровчі прогулянки [3]. 

харчовий раціон українців далекий від здорового. Все більшого 
поширення набувають готові й напівготові продукти із дуже високим 
вмістом солі та інших добавок, шкідливих для здоров’я. 

є проблеми з вакцинацією, з методами ранньої діагностики захво-
рювань — не довіряючи медичним працівникам, батьки все частіше 
відмовляються від щеплень своїх дітей. 

населення повсякчасно відчуває емоційну роздратованість, тугу, страх — 
принаймні, так про себе говорять 34,3% українців; 39,7% наших спів-
вітчизників не задоволені своїм життям загалом, а 26,1% вважають, що 
 ніякого покращання в Україні найближчого року не відбудеться [3]. 

неминучими наслідками стали неконтрольоване зростання перед-
часної смертності від хвороб системи кровообігу, поширення захворю-
ваності на туберкульоз і смертності від цієї соціальної хвороби, збіль-
шення смертності від зовнішніх причин, зокрема від суїцидів, спалахи 
інфекційних захворювань. 

натомість широко відомі ефективні результати, яких було досягну-
то в різних країнах світу завдяки цілеспрямованій державній політиці. 
та й Україна не завжди пасла задніх — достатньо згадати швидке зни-
ження смертності в повоєнні часи, наслідком чого стало 7-ме місце у 
світі за тривалістю життя при народженні в 1960 р. 

оскільки найпоширенішою причиною смертей у розвинених краї-
нах є серцево-судинні патології, на які припадає майже половина всіх 
летальних випадків6, найбільшу увагу сьогодні приділяють саме їм. 
Причому якщо раніше акцент робили на індивідуальному підході до 
виявлення та лікування пацієнтів з груп підвищеного ризику, то нині 
знову переважають державні зусилля щодо обмеження дії патогенних 
факторів [4]. Варто згадати досвід Фінляндії щодо поліпшення раціону 
харчування (власники закладів громадського харчування, які пропону-
вали клієнтам “здорові” продукти, отримували різноманітні преферен-
ції, а в засобах масової інформації було розгорнуто масштабну кампа-
нію з роз’яснення та популяризації сприятливих раціонів харчування), 
Данії (заборонено використання гідрогенізованих жирів), традиційну 
роз’яснювальну роботу щодо шкоди гіподинамії, паління та алкоголіз-
му. нещодавно запропоновано комплекс рекомендацій, спрямованих 

6 Від них у країнах єс щорічно вмирають понад 2 млн осіб.
30



на зниження рівня серцево-судинних патологій у Великій британії. 
Він передбачає зменшення використання солі при виробництві хар-
чових продуктів (це джерело забезпечує 70—90% споживання солі в 
масштабах популяції), скорочення споживання насичених жирів та 
цукру, причому адміністративні та економічні заходи мають супро-
воджуватись інформуванням населення про заборону продуктів з під-
вищеним вмістом солі, цукру та насичених жирів, здешевленням (за 
рахунок податкових преференцій) продуктів здорового харчування, 
запровадженням спеціального маркування для виокремлення “здоро-
вих” і “шкідливих” продуктів та наданням місцевим органам влади 
повноважень щодо обмеження кількості торговельних точок швидко-
го харчування [5]. Враховуючи українську специфіку, зокрема зумов-
лену зловживанням алкоголем на робочому місці та перед керуванням 
транспортними засобами, варто згадати і належним чином проана-
лізувати досвід адміністративного обмеження вживання алкоголь-
них напоїв 1985 р., використавши ті заходи, що виявились достатньо 
ефективними. 

Регулювання міграцій
Міграційні процеси здійснюють багатоплановий вплив на чисель-

ність і склад населення як регіону-донора, так і регіону-реципієнта.
на сьогодні Україна (принаймні, з урахуванням потоків трудової 

міграції) більшою мірою є регіоном-донором7 і в цій якості щоріч-
но втрачає понад півмільйона найактивніших, достатньо кваліфіко-
ваних і освічених громадян. окрім прямих демографічних втрат у 
такому контексті слід звертати увагу й на те, що вибулі залишають 
свої родини, часто неповнолітніх дітей і немічних батьків. безпереч-
но, переважна більшість мігрантів допомагають родичам грошима, 
за рахунок чого останні мають змогу краще харчуватися й одягати-
ся, задовольняти інші побутові потреби, за необхідності отримувати 
якісну медичну допомогу та освіту, будувати або ремонтувати житло 
тощо. але, по-перше, грошові надходження не можуть замінити по-
всякденне спілкування і безпосередню участь, наприклад, у вихо-
ванні дітей. По-друге, міграції часто із засобу заробляти гроші пере-
творюються на спосіб життя, і мігранти просто не погоджуються на 
інші умови життєдіяльності, навіть за можливості працевлаштуван-
ня, нехай і за дещо меншу заробітну плату. По-третє, діти мігрантів 
(особливо мігрантів до країн єс) також не бачать свого майбутнього 
в Україні й чекають першої-ліпшої нагоди для виїзду. нарешті, по-
четверте, міграції провокують розпад сімей і аж ніяк не сприяють 
народженню дітей. таким чином, оцінки прямого негативного впли-
ву міграції на демографічну ситуацію в регіоні-донорі варто при-
наймні потроїти.

7 До речі, Україна була ним і за часів сРсР, коли різноманітні новобудови 
комунізму залучали кваліфіковану і некваліфіковану, але переважно моло-
ду робочу силу, а столиця була центром тяжіння всіх, хто прагнув зробити 
кар’єру у сфері управління, науки, мистецтва тощо.
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Виходячи з примату прав людини регіон-донор має дуже невели-
кі можливості впливу на міграційну поведінку свого населення. на-
справді вони обмежуються роз’яснювальною роботою, укладанням дво-
сторонніх угод з регіонами-реципієнтами щодо соціального захисту 
мігрантів (це не тільки забезпечуватиме мігрантам належний рівень 
життя під час роботи, а й спрощуватиме можливості повернення, хоча 
б через гарантії прийнятного рівня пенсійного забезпечення), налаго-
дженням контактів з різноманітними об’єднаннями мігрантів за ме-
жами регіону, заходами, спрямованими на полегшення адаптації тим, 
хто повертається. 

не менш складними є проблеми, пов’язані з масштабною іммігра-
цією. Глобалізований світ не припускає ізоляції будь-якого регіону, а 
отже, зворотною стороною забезпечення високого рівня життя, особли-
во високих заробітних плат, є масовий приплив робочої сили з-за меж 
регіону. жодна країна у світі не може викорінити нелегальну іммігра-
цію, яка спричинює дуже серйозні проблеми в різних сферах суспіль-
ного життя і за відсутності уваги до іммігрантів та членів їхніх родин 
здатна перетворитися на джерело поширення інфекцій, кримінальної 
поведінки, соціальної напруги загалом. Україна — не настільки за-
можна країна, аби розраховувати на приплив європейців, і реальною 
може бути імміграція лише мешканців бідніших країн азії та африки, 
які відрізняються від українців і за культурою, і за традиціями, і за 
релігією, і за способом життя. безпосереднім завданням є їх адаптація 
до українського суспільного життя при забезпеченні можливостей для 
збереження самобутності. найбільш вдалим у цьому сенсі є досвід ка-
нади, який варто дуже уважно вивчати вже зараз, аби заздалегідь під-
готуватися до нової ситуації.

Висновки
намагання покращити демографічну ситуацію виключно або навіть 

переважно традиційними методами: виплатою допомоги, поліпшенням 
медичного обслуговування, створенням нових робочих місць і конт-
ролем на кордонах — виявляються неефективними. Вкрай необхідно 
застосовувати інноваційні підходи, що поєднують адміністративні та 
юридичні важелі державного впливу із формуванням нової психології 
населення й адекватними трансформаціями демографічної поведінки. 
створення таких інноваційних підходів потребує систематичного ви-
вчення й узагальнення світового досвіду із подальшою адаптацією його 
найбільш вдалих складових до українських умов. 
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отмечается, что стремление улучшить демографическую ситуацию исключи-

тельно или даже преимущественно традиционными методами (выплата помощи, 
улучшение медицинского обслуживания, создание новых рабочих мест и контроль 
на границах) оказывается неэффективным. Подчеркивается необходимость приме-
нения инновационных подходов, сочетающих административные и юридические 
рычаги государственного влияния с формированием новой психологии населения и 
адекватными изменениями демографического поведения.

E.M. Libanova. Innovation levers for demographic policy.
Attempts to improve demographic situation only or even by means of traditional 

methods — governmental financial support, improving of health care, generating of new 
jobs and imposing control on borders — are appeared ineffective. There is an urgent need to 
use innovation methods, which combine administrative and legal levers of state management 
in a line with establishing of new perspectives for people and appropriate shifts in their 
demographic behavior. 
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іННОВАціЙНА мОДЕЛь РОЗВитКУ  
АГРАРНОГО сЕКтОРУ ЕКОНОміКи УКРАїНи  

тА РОЛь НАУКи В її стАНОВЛЕННі
наголошується, що становлення інноваційної моделі розвитку аграрного сек-

тору економіки є системною проблемою, у розв’язанні якої значну роль відіграє 
інститут аграрної науки як суб’єкт інноваційної діяльності та учасник інновацій-
ного процесу. Діяльність наукових установ аграрного сектору має бути спрямовано 
на вирішення таких актуальних питань, як капіталізація результатів наукових до-
сліджень; формування інфраструктури ринку інновацій в аПк, забезпечення опе-
ративного та ефективного трансферу інновацій, посилення асоційованих зв’язків із 
виробництвом і розвиток інноваційного підприємництва; удосконалення управління 
виробництвом наукомісткої продукції; досягнення необхідного рівня фінансування 
аграрної науки.

Ключові слова: аграрний сектор економіки, інноваційна модель, іннова-
ційна інфраструктура, інноваційна продукція, наука

Утвердження інноваційної моделі розвитку аграрного сектору еко-
номіки України надзвичайно важливе для функціонування всієї еко-
номічної системи держави. цей сектор має потенціал потужного ло-
комотива національної економіки, роль якого посилюється в умовах 
збільшення суспільної та економічної цінності продовольства, і відпо-
відно має великі перспективи зростання. 

світова практика доводить, що одним з визначальних факторів 
успішного розвитку будь-якої національної чи галузевої економіки є 
ступінь її інноваційності. Україна не виняток, а тому має забезпечити 
позитивні зміни в економіці та соціумі, реалізувавши інноваційну мо-
дель та сформувавши випереджальний тип розвитку економіки, на від-
міну від сировинного типу, що склався за період незалежності країни.

ефективність і перспективи застосування інноваційної моделі роз-
витку значною мірою залежать від результатів інноваційної діяльності 
та умов, створених у державі для її реалізації на всіх етапах — від роз-
роблення ідеї до впровадження інноваційного продукту.

УДк 631.1

П.Т. Саблук

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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Дослідженнями, здійсненими в національному науковому центрі 
“інститут аграрної економіки” (ннц іае) національної академії аграр-
них наук (наан) України, встановлено, що аграрний сектор вітчизня-
ної економіки поки що розвивається не на основі інноваційної моделі, 
хоча інноваційні процеси в ньому досить помітні, але вони не є все-
осяжними, системними і невідворотними. тому таку модель розвитку 
потрібно сформувати та забезпечити необхідні умови для її реалізації в 
довгостроковому періоді.

Відповідь на запитання, якою має бути інноваційна модель розвитку 
аграрного сектору, повинні дати аграрна наука і практика виробництва 
та управління цим сектором та економікою загалом. Для досягнення 
цієї мети слід вирішити низку теоретичних і практичних завдань.

У теоретичному аспекті потрібно насамперед визначити характер ін-
новаційних процесів в аграрному секторі економіки. Результати дослі-
джень свідчать, що специфіка аграрного виробництва зумовлює основну 
ознаку його розвитку, яка полягає у повільності зміни характеристик 
землі, видів рослин і тварин. Відповідно, сутнісною рисою розвитку 
інноваційної діяльності та її результатів є еволюційність. З плином 
часу змінювались та вдосконалювались технології виробництва, засо-
би праці, сорти рослин та породи тварин, форми організації праці та 
управління нею, разом із промисловою революцією змінилась механіч-
на складова виробництва, поліпшено засоби захисту рослин, добрива 
та інші агрохімікати. Поступово відбувалися розвиток і нарощування 
масштабів інноваційної діяльності у процесі вдосконалення наявних 
об’єктів, створення інноваційної продукції, до якої належать, зокрема, 
завершені в науково-дослідних установах наукові розробки — технічні 
засоби, технології, сорти рослин, породи тварин, нова продукція пере-
робки сільськогосподарської сировини, що пройшли апробацію у ви-
робничих умовах і рекомендовані для широкого використання. 

Водночас нині у світі внаслідок потужного витка науково-технічного 
прогресу, що призвів до збільшення антропогенного й техногенного на-
вантаження на довкілля та зниження якості продукції за хімічними по-
казниками у результаті часто надмірного, нераціонального й неконтро-
льованого застосування агрохімікатів, змінились вимоги до визначення 
меж впливу процесу виробництва на навколишнє середовище, а також 
до якості продуктів харчування та сільськогосподарської сировини. це 
стало одним із проявів встановлення парадигми сталого розвитку. 

однак підвищення екологічної свідомості та вимог до якості про-
дуктів харчування — здебільшого прерогатива економічно забезпечено-
го суспільства. Зростання чисельності населення на планеті, зубожіння 
та голодування понад мільярда людей на Землі вимагають збільшення 
обсягів продовольства за рахунок усіх можливих ресурсів. тому в су-
часних умовах на перший план виходить продуктивність, яка є найва-
гомішим резервом для продовольчого забезпечення.

ці дві тенденції в цілому окреслюють мейнстрими інноваційної ді-
яльності у сфері сільського господарства: забезпечення продуктивності 
за прийнятної вартості виробництва та підвищення якості продукції й 
процесу виробництва.

аграрне виробництво в Україні, як і аграрний сектор загалом, тісно 
пов’язане з розвитком соціуму, свідомістю та філософією існування лю-
дини, а його рівень впливає на інші сфери людської життєдіяльності —  
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економіку, управління, техніку та технології, культуру, побут на селі 
тощо. аграрний сектор є основою добробуту всього населення держави.

Впровадження інноваційної моделі розвитку аграрного сектору не 
можливе без розбудови інноваційної інфраструктури та без забезпечен-
ня готовності суспільства сприймати інновації. інноваційний процес та 
інноваційна інфраструктура в аграрній сфері мають свої особливості, 
зумовлені специфікою сільськогосподарського виробництва, що зале-
жить від природних факторів та використання як засобів виробництва 
живих організмів і природних ресурсів. ця особливість підсилюєть-
ся організаційними характеристиками функціонування аграрного ви-
робництва, складними економічними умовами, господарською струк-
турою, що охоплює потужні великотоварні підприємства та значну 
кількість дрібних товаровиробників, непропорційними міжгалузевими 
економічними відносинами, специфічністю сільськогосподарської про-
дукції, яка є незамінною для людини та мало потребує певних умов 
зберігання, оброблення, пакування або транспортування. 

інноваційний процес проходить низку стадій від розроблення ін-
новаційного продукту до його апробації та впровадження у широке 
виробництво. Проте нині інноваційна діяльність в Україні часто роз-
балансована за стадіями інноваційного процесу, учасники якого мало 
поінформовані та зацікавлені один в одному. особливо це стосується 
виробництва аграрної продукції та її споживання.

інноваційні процеси та інновації в аграрному секторі дуже багато-
манітні. найважливішими є технічні, технологічні, екологічні, біоло-
гічні та інші інновації, більшість з них впливають на життєдіяльність 
живих організмів, і це необхідно враховувати на всіх рівнях управлін-
ня інноваціями.

окрім згаданих в агропромисловому комплексі розробляються і 
впроваджуються організаційні та економічні інновації, призначені для 
галузі загалом або для окремих її підгалузей та складових. кожен вид 
інновацій застосовується у різних сферах, проте є необхідним і неза-
мінним для успішного розвитку країни: технічні й технологічні інно-
вації спрямовані на поліпшення параметрів виробничого процесу та 
його результатів; організаційні — розробляються і впроваджуються з 
метою вдосконалення організації праці, управління, економічного та 
виробничого процесу, ринку тощо; економічні — забезпечують підви-
щення економічних показників і результатів функціонування націо-
нальної, галузевої економіки та економіки певних регіонів/районів або 
суб’єктів господарювання. окрему групу утворюють технологічні но-
вації та інжиніринг, що класифікуються за стадіями технологічного 
процесу у суб’єктів господарювання. 

Усі інновації важливі, тому лише максимальне сприяння різним їх 
видам як на державному, так і на місцевому рівнях забезпечить масш-
табний, всеосяжний і безперервний інноваційний процес.

одночасно з інноваціями у галузі технологій агропромислового ви-
робництва, наприклад безполицевої оранки, еМ-технологій, ресурсо-
зберігання, пошуку альтернативних джерел енергії тощо, необхідними є 
організаційно-економічні нововведення у сфері формування ринку зем-
лі сільськогосподарського призначення, створення прогресивних форм 
організації господарської діяльності — великотоварних інноваційно 
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спрямованих кластерних структур, розвитку кредитно-фінансової сис-
теми, у тому числі за рахунок кредитних спілок, збалансування між-
галузевих економічних відносин, формування та розвитку інфраструк- 
 тури дорадчої діяльності, організації на місцях інноваційних форму-
вань тощо.

окреслені вище види інновацій розробляються і впроваджуються для 
певної типізованої групи суб’єктів їх реалізації. тут класифікація інно-
вацій залежить від організаційно-правових форм господарювання, на-
приклад, вони можуть бути призначені для державних негосподарських 
структур або для окремої людини. індивідуальні особливості кожної з цих 
груп суб’єктів формують запит та вимоги до інноваційної продукції.

інноваційна продукція в аграрній сфері розподіляється за ступенем 
новизни. Вона може бути новою для галузі на світовому рівні або саме 
для України, зокрема, коли нові технології, методи та способи запози-
чуються з-за кордону. на мікрорівні інноваційна продукція може бути 
новою для певного суб’єкта господарювання. 

Залежно від походження та кадрового забезпечення виокремлюють 
власні розробки, запозичені з інших країн (джерел), виконані за учас-
тю іноземних і вітчизняних вчених або спеціалістів.

За ступенем впливу інноваційна продукція, реалізована в аграрній 
сфері, забезпечує результати, які є значущими на світовому, держав-
ному, регіональному чи місцевому (населений пункт) рівнях або для 
окремого суб’єкта господарювання.

В аграрному секторі впроваджуються різні за рівнями інновації: 
масштабні (новий сорт рослин або техніка), середньомасштабні (зональ-
ні системи землеробства) і локальні (технологія виробництва рідкісного 
продукту, наприклад ефіроолійних культур).

Залежно від результативності застосування інноваційної продукції 
можна говорити про її соціальну (нова форма медичного обслуговуван-
ня селян), економічну (виробнича новація), екологічну (новий спосіб 
утилізації відходів тваринництва) та інтегральну (нова форма організа-
ції праці) ефективність.

За призначенням виокремлюють багатоцільові (дифузні) та одно-
цільові інновації, а за інноваційним потенціалом продукція може 
бути радикальною (вносити революційні зміни), полегшувальною та 
модифікаційною.

В аграрній сфері інноваційна продукція створюється за рахунок різ-
них джерел фінансування: власних, залучених кредитних та позиче-
них, бюджетних та позабюджетних коштів, грантів на розвиток науки 
тощо. Періоди реалізації інноваційних проектів можуть бути коротко-
строковими (1—3 роки — наприклад, елітне насіння, засоби захисту 
рослин), середньостроковими (3—10 років — норми й нормативи, сис-
теми машин) і довгостроковими (порода, сорт). такі проекти мають 
різний рівень окупності та ступінь ризику [1].

отже, плануючи інноваційну діяльність та розробляючи інновації, 
апробуючи та впроваджуючи їх у життя, необхідно враховувати кожну 
з названих вище ознак з метою встановлення сфери застосування ін-
новації, мети та суб’єкта, результативності та масштабу її реалізації, а 
також прогнозованого рівня впливу. також потрібно дати відповідь на 
запитання про джерела фінансування як самої розробки, так і її впро-
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вадження, строки реалізації, окупності та ступінь ризикованості при 
імплементації. При розробленні інноваційної продукції слід з’ясувати 
ступінь її новизни — чи варто розробляти власний продукт, чи до-
цільніше обмежитись адаптацією або запозиченням аналогів, що вже 
існують, визначити інноваційний потенціал продукції, а також потребу 
в кадровому забезпеченні та форму появи продукту.

ці та інші теоретичні положення слід використовувати при формуван-
ні інноваційної моделі розвитку аграрного сектору економіки України.

Водночас слід зауважити, що значну частину теоретичних, 
законодавчо-нормативних і практичних засад для реалізації іннова-
ційної моделі розвитку аграрного сектору української економіки вже 
створено. так, підтримка та забезпечення сприятливих умов для ін-
новаційної діяльності є важливою складовою державної політики, 
зафіксованої у чинних нормативно-правових документах. Правовою 
основою формування та реалізації пріоритетних напрямів інновацій-
ної діяльності є конституція України, закони України “Про наукову 
і науково-технічну діяльність”, “Про державне прогнозування та роз-
роблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про 
інноваційну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, 
“Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, “Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні”, “Про спеціальний режим 
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”, “Про 
наукові парки”, інші нормативно-правові акти, що регулюють відно-
сини в науково-технічній та інноваційній сферах, зокрема концепція 
науково-технологічного та інноваційного розвитку України, концепція 
розвитку національної інноваційної системи тощо.

У статті 7 “стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльнос-
ті” Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні” одним з основних стратегічних пріоритетів визначено ви-
сокотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної про-
мисловості [2].

У Законі України “Про основні засади державної аграрної політики 
на період до 2015 року” зафіксовано, що одним зі шляхів реалізації го-
ловних пріоритетів державної аграрної політики є “формування спри-
ятливого економічного середовища для ефективної діяльності суб’єктів 
аграрного сектору, розвиток системи державної підтримки сільсько-
господарського виробництва з урахуванням вимог світової організації 
торгівлі та міжнародних зобов’язань України стосовно аграрного секто-
ру, зокрема … розвиток довготермінового кредитування інноваційних 
проектів…” [3].

концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку Укра-
їни передбачає “розроблення сучасних технологій і техніки для елек-
троенергетики, переробних галузей виробництва, в першу чергу агро-
промислового комплексу, легкої та харчової промисловості” як один із 
найпріоритетніших напрямів державної підтримки у сфері технологіч-
ного розвитку [4].

У Державній цільовій програмі розвитку українського села на період 
до 2015 року, підготовленій за активної участі вчених ннц іае, пробле-
му інноваційного розвитку аграрного сектору розкрито більш детально 
й зазначено, що вирішення проблем українського села буде забезпечено, 
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зокрема, шляхом “інноваційно-інвестиційного зміцнення матеріально-
технічної бази аграрного сектору, впровадження екологічно безпечних, 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій” та “підвищення ролі аграрної 
науки і освіти, розвитку дорадництва”. Розділ IV програми “Фінансове 
забезпечення аграрного сектору” передбачає формування інвестиційно-
інноваційної моделі розвитку сільського господарства [5].

однак закладені в законодавчо-нормативних документах положен-
ня щодо створення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяль-
ності та всіх її суб’єктів реалізуються не повною мірою, і це негативно 
позначилося на динаміці розвитку інноваційної інфраструктури та ін-
новаційних процесів в Україні. Водночас саме від успішної реалізації 
цих завдань залежить становлення інноваційної аграрної економіки, 
побудованої на основі знань, наукового пошуку та їх комерціалізації. 

особливістю інноваційної інфраструктури в аграрній сфері України 
є наявність різнорідних суб’єктів інноваційної діяльності (підприєм-
ницьких структур і наукових установ), а сама система перебуває на по-
чатковому етапі формування. суб’єкти інноваційної діяльності мають 
належним чином реагувати на можливі запити щодо інновацій та їхніх 
результатів з боку різних суб’єктів впровадження інновацій. наявність 
в Україні великотоварних підприємств у сфері агропромислового ви-
робництва, здатних проводити активну інноваційну діяльність, дає змо-
гу розробляти інновації, зазвичай виробничі та техніко-технологічні, 
адаптувати, а часто й експортувати їх. основною метою реалізації та-
ких інновацій насамперед є досягнення економічного ефекту за раху-
нок ресурсозбереження або підвищення продуктивності праці. 

Значна кількість дрібніших товаровиробників не спроможні — че-
рез брак коштів або кваліфікованих кадрів — не лише розробити, а й 
навіть придбати та впровадити інноваційні продукти.

ніша інноваційних продуктів у сфері виробництва в конкуренто-
спроможних галузях та в інших сферах має бути заповненою. цю функ-
цію виконує наука, забезпечуючи розроблення і трансфер інновацій, 
які спрямовані на отримання не лише економічних, а й екологічних, 
соціальних чи інтегральних результатів і можуть бути використані різ-
номанітними групами споживачів — органами державної та місцевої 
влади, суб’єктами господарювання тощо. Роль наукових організацій у 
створенні інноваційних продуктів в аграрній сфері України нині ваго-
ма, варіативна і незамінна, а в майбутньому має посилитись. 

Прикладом заповнюваності ніш інноваційних продуктів розробками 
підприємницьких структур і закладів системи національної академії 
аграрних наук України є розподіл інноваційних сортів (гібридів) за 
культурами.

частка сортів і гібридів основних сільськогосподарських культур, 
включених до реєстру сортів рослин України на 2010 р. і отриманих 
селекційними установами системи наан, вагома: озимі зернові — 40%, 
ярі зернові — 30, бобові — 57, круп’яні — 82, олійні — 40, у тому числі 
соняшник — 16, прядивні культури — 88, технічні — 29, у тому числі 
цукрові буряки — 26, кормові — 74, овочеві та баштанні — 26, плодово-
ягідні — 63, квітково-декоративні — 13, лікарські та ефіроолійні — 57, 
гриби — 80%. У загальній кількості сортів і гібридів 52% — продукти 
селекції наан та 75% — вітчизняної української селекції в цілому.
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Зареєстровані сорти і гібриди іноземної селекції переважно належать 
до високоприбуткових культур, а також експортоорієнтованої продук-
ції. У більшості випадків такі сорти просто імпортуються в Україну 
для безпосередніх товаровиробників. частка сортів і гібридів іноземної 
селекції становить: озимі зернові — 41%, ярі зернові — 46, зокрема 
кукурудза — 56, бобові — 35, в тому числі горох — 47, олійні культу-
ри — 54, у тому числі соняшник — 67, технічні культури — 64, у тому 
числі цукрові буряки — 70, овочеві та баштанні — 56% [6, с. 390].

незважаючи на складність трансформаційних процесів у аграрній 
сфері, в системі аграрної науки створено пакет імпортозамінних ін-
новаційних продуктів. За результатами діяльності наукових установ 
наан лише протягом 2010 р. засвідчено патентами 133, а свідоцтвом 
на поширення — 120 сортів рослин [6, с. 400].

крім установ системи наан інновації українського походження  про-
дукують також підприємницькі структури. більшу увагу вони приділя-
ють вузькоспеціалізованим технологіям і рідкісним продуктам: квітково-
декоративним (82%), лікарським та ефіроолійним (36%), лісовим (100 %) 
культурам. Разом з тим, достатньою є частка експортоорієнтованих куль-
тур — ярих зернових (24%) і плодово-ягідних (32 %) [6, с. 390].

спектр інноваційної продукції, створюваної в системі аграрної нау-
ки, значно ширший. так, результатами фундаментальних досліджень, 
проведених у 2006—2010 рр. за рахунок коштів державного бюджету в 
системі наан, стали: 219 теорій та концепцій, 30 стратегій розвит ку, 
180 математичних моделей, 643 методології, методи, методичні реко-
мендації, 1143 сорти і гібриди рослин, вихідного матеріалу для селек-
ції, 63 породи і типи тварин, комах, 76 технологій, технічних умов, 
регламентів, 24 способи, 54 штами і середовища та 1018 інших видів 
інновацій. Усього отримано 3450 результатів, з них рекомендовано для 
освоєння виробництвом 1333, використання в наукових дослідженнях — 
2043 та апробації — 1656 [6, с. 387].

Результати прикладних досліджень 2006—2011 рр., що фінансували-
ся з державного бюджету: нова техніка, машини й обладнання — 263, 
технології, технологічні інструкції — 837, засоби захисту рослин і тварин — 
29, нові матеріали — 33, вакцини, діагностикуми — 99, способи — 442, 
рекомендації — 1101, бази даних, інформаційні системи — 20, методичні 
вказівки — 7, інше — 762. Загальна кількість результатів — 3593, з них 
рекомендовано для апробації — 1309, освоєння виробництвом — 2170, 
використання в наукових дослідженнях — 1170 [6, с. 388].

Українські вчені-аграрники у 2006—2010 рр. отримали 2961 охо-
ронний документ на винаходи, корисні моделі, сорти рослин і породи 
тварин [6, с. 395—400].

окрім того, аграрна наука відіграє значну роль у формуванні стан-
дартизаційного простору України. За 2006—2010 рр. до Дерспожив-
стандарту подано 15 проектів технічних регламентів, 963 проекти 
ДстУ, 272 проекти ДстУ ISO і 106 проектів перегляду міждержавних 
стандартів [6, с. 392].

Для реалізації повноцінного життєвого циклу інноваційного про-
дукту потрібно, щоб після створення він пройшов усі подальші стадії 
до трансферу у практику. Регіональними центрами наукового забез-
печення агропромислового виробництва аР крим та областей України 

40



за період 2006—2010 рр. випробувано 2244 наукові розробки, з яких у 
галузях рослинництва — 1448, зоотехнії — 319, землеробства — 213, 
механізації та електрифікації — 116, аграрної економіки і земельних 
відносин та ветеринарної медицини — по 51, харчової і переробної про-
мисловості — 46. Зазначені центри за вказаний період впровадили у 
1087 агроформуваннях понад 2 тис. інновацій [6, с. 406—407].

Для малих і середніх господарських формувань, а також особистих 
селянських господарств важливою залишається проблема інформацій-
ного забезпечення, яка в розвинених країнах вирішується завдяки роз-
витку й функціонуванню служб дорадництва. наукові установи аграрної 
науки також входять до вітчизняної системи дорадчих (інформаційно-
консультаційних) служб. Протягом 2006—2010 рр. регіональними цен-
трами наукового забезпечення агропромислового виробництва проведе-
но понад 13 тис. заходів та надано 166 240 консультацій.

слід зазначити, що науково-дослідна сфера як учасник ринку ін-
новацій має орієнтуватися і на кон’юнктуру цього ринку, і на запити, 
наявні та прогнозні, з боку різних груп споживачів, маючи на увазі, що 
комерціалізація наукових досліджень є важливою складовою ланцюга 
“наука — виробництво — споживач”.

становлення інноваційної моделі розвитку аграрного сектору еко-
номіки — це системна проблема, і в її розв’язанні значну роль відіграє 
інститут аграрної науки як суб’єкт інноваційної діяльності та учасник 
інноваційного процесу. Водночас потребують вирішення питання капі-
талізації результатів наукових досліджень; формування інфраструкту-
ри ринку інновацій в аПк, здатної забезпечити оперативний та ефек-
тивний трансфер інновацій, у тому числі через посилення асоціативних 
зв’язків із виробництвом і розвиток інноваційного підприємництва; 
удосконалення управління виробництвом наукомісткої продукції; за-
безпечення необхідного рівня фінансування аграрної науки. В цілому 
це сприятиме зростанню добробуту нації через підвищення конкуренто-
спроможності національного аграрного виробництва на внутрішньому 
та світовому ринках продовольства і сировини завдяки впровадженню 
новітніх технологій, сортів і гібридів сільськогосподарських культур та 
порід тварин, застосуванню альтернативних джерел енергії у сільській 
місцевості, інформаційних систем, форм організації господарської ді-
яльності та управління нею, моделей розвитку економіки тощо.
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П.т. саблук. Инновационная модель развития аграрного сектора экономики 
Украины и роль науки в ее становлении.

Подчеркивается, что становление инновационной модели развития аграрного 
сектора экономики является системной проблемой, в решении которой значитель-
ную роль играет институт аг рарной науки как субъект инновационной деятельности 
и участник инновационного процесса. Деятельность научных учреждений аграрно-
го сектора должна быть направлена на решение таких актуальных вопросов, как 
капитализация результатов научных исследований; формирование инфраструктуры 
рынка инноваций в аПк, обеспечение оперативного и эффективного трансферта ин-
новаций, усиление ассоциированных связей с производством и развитие инновацион-
ного предпринимательства; совершенствование управления производством наукоем-
кой продукции; достижение не обходимого уровня финансирования аграрной науки.

P.T. Sabluk. Innovative model for development of agrarian sector in Ukraine and 
the role of science.

It is recognized that maintaining of innovative model for development of agrar-
ian sector in Ukraine is systematic problem. The Institute of Agrarian Science is 
defined among main players of innovative process. Issues for agrarian science activ-
ity elaborated as: capitalization of research results, development of infrastructure 
for innovations at agrarian market, support for effective and time-effective transfer 
of technologies; strengthening of associational liaisons among scientific institutions 
and industry; development of innovative agrarian entrepreneurship; improvement of 
industrial management for high technologies; providing appropriate level for financ-
ing of agrarian science.
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Ì²ÑÖÅ ² ÐÎËÜ ÌÀËÎÃÎ Á²ÇÍÅÑÓ 
Â ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍ²É ÌÎÄÅË² ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

Ïðîàíàë³çîâàíî ïîòî÷íèé ñòàí ðîçâèòêó ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî á³çíåñó. Ðîçãëÿíóòî 
òà ïîð³âíÿíî ïåðåâàãè, ÿê³ îòðèìóþòü âåëèê³ é ìàë³ ï³äïðèºìñòâà â³ä ³ííîâàö³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Àâòîð ï³äêðåñëþº íåîáõ³äí³ñòü äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ä³ÿëüíîñò³ ìàëîãî á³ç-
íåñó â ³ííîâàö³éí³é ñôåð³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìàëèé á³çíåñ, ³ííîâàö³¿, ô³íàíñóâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, ³íâåñòèö³¿, äåðæàâíà ï³äòðèìêà ³ííîâàö³é

Ï³äòðèìêà ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ â³ä³ãðàº äóæå âàæëèâó 
ðîëü ó ñòèìóëþâàíí³ ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó êðà¿í³. Îñîáëè-
âî àêòóàëüíèì öå ïèòàííÿ º äëÿ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè, äå ãîëîâí³ ô³-
íàíñîâ³ ðåñóðñè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê äåðæàâà, òàê ³ ïðèâàòíèé 
á³çíåñ ãåíåðóþòü äëÿ âåëèêèõ êîðïîðàòèâíèõ ñòðóêòóð. Òàêà ñèòóàö³ÿ 
ââàæàºòüñÿ íîðìàëüíîþ ÷åðåç ïàíóâàííÿ äóìêè, ùî âåëèê³ ï³äïðèºì-
ñòâà º åôåêòèâí³øèìè â³ä ìàëèõ äëÿ òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó, îñê³ëü-
êè çàâäÿêè íàÿâíîñò³ íåîáõ³äíèõ ðåñóðñ³â ñïðîìîæí³ çàáåçïå÷èòè âåñü 
³ííîâàö³éíèé öèêë ðåàë³çàö³¿ íîâ³òí³õ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîçðîáîê. 
Ïðîòå â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ïðè ôîðìóâàíí³ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè âèõî-
äÿòü ç òîãî, ùî âèð³øàëüíó ðîëü â ³ííîâàö³éíîìó ïðîöåñ³ â³ä³ãðàº “åíåð-
ã³ÿ” â³ëüíî¿ êîíêóðåíö³¿ ìàëèõ òà ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ, ÿêà çóìîâëþº 
ñòâîðåííÿ íîâèõ ï³äïðèºìñòâ, êîòð³ â ðåæèì³ åâîëþö³éíîãî “ïðèðîäíî-
ãî äîáîðó” âèçíà÷àþòü øëÿõè ³ ïåðñïåêòèâó ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè 
åêîíîì³êè. Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëè, ùî òàêà “åíåðã³ÿ” ìîæå 
áóòè åôåêòèâíîþ, ÿêùî öåé ïðîöåñ ï³äòðèìóâàòèìå äåðæàâà ÷åðåç ñòâî-
ðåííÿ â³äïîâ³äíèõ ³íñòèòóö³é. Ïðîòå àíàë³ç óêðà¿íñüêî¿ ³ííîâàö³éíî¿ 
ñôåðè ïîêàçóº, ùî ìàëèé á³çíåñ â Óêðà¿í³ ïðàêòè÷íî íå ìàº ³ííîâàö³é-
íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³. 

Ïåðåâàãîþ âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ º ¿õíÿ ñïðîìîæí³ñòü ìîá³ë³çóâàòè 
ñóòòºâ³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè äëÿ ï³äòðèìêè ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Ïðîòå 
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Ю.М. Бажал

Завідувач кафедри економічної теорії Національного університету “Києво-Могилянська 
академія”, доктор економічних наук
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òàêà çäàòí³ñòü ùå íå îçíà÷àº ¿¿ îáîâ’ÿçêîâî¿ ðåàë³çàö³¿. ßê â³äîìî, äî-
ñÿãàþ÷è ìîíîïîëüíîãî ñòàíîâèùà, ô³ðìè âòðà÷àþòü ñòèìóëè äî çì³í ³ 
á³ëüøå ïðàãíóòü çáåðåãòè ñâ³é ñòàòóñ íà ðèíêó, ó òîìó ÷èñë³ ÷åðåç 
 çàñòîñóâàííÿ íååêîíîì³÷íèõ ìåòîä³â âïëèâó. Îñîáëèâî ÿñêðàâî öå ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ â Óêðà¿í³, äå äîì³íóâàííÿ âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ ó çàáåçïå-
÷åíí³ ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â íå ïðèâåëî äî áàæàíî¿ àêñåëå-
ðàö³¿ âñ³º¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â êðà¿í³. Òîìó ñï³ââ³äíîøåííÿ ðîë³ ³, 
â³äïîâ³äíî, ñòóïåíÿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ³ííîâàö³éíîãî ï³äïðèºìíè-
öòâà äëÿ âåëèêîãî é ìàëîãî á³çíåñó ìàþòü ïåðåáóâàòè â ïåâí³é îðãàí³÷í³é 
ãàðìîí³¿. 

Ç îäíîãî áîêó, âåëèêèì êîìïàí³ÿì íàëåæèòü ëåâîâà ÷àñòêà ó ñòðóê-
òóð³ âèòðàò íà äîñë³äæåííÿ é ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é ³ ïðîäóêò³â, ç ³íøîãî — åôåêòèâíèé ³ííîâàö³éíèé ïðîöåñ 
íåìîæëèâèé áåç àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ìàëèõ ³ííîâàö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðî-
òå ðèçèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, òðèâàë³ñòü ³ííîâàö³é-
íîãî öèêëó òà àâàíñîâà (âåí÷óðíà) ïðèðîäà ô³íàíñóâàííÿ ðàíí³õ éîãî 
ñòàä³é çóìîâëþþòü çðîçóì³ëó íåðàö³îíàëüí³ñòü òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ìà-
ëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ â óìîâàõ ïðèðîäíî¿ ðèíêîâî¿ ñàìîðåãóëÿö³¿. 
ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà êðà¿í ç òðàíçèòèâíîþ åêîíîì³êîþ, ñàìà ïî ñîá³ 
“ãðà ðèíêîâèõ ñèë” äóæå ñëàáêî ñòèìóëþâàëà ðîçâèòîê ìàëîãî ³ííîâà-
ö³éíîãî á³çíåñó. Îäíàê ó öèõ óìîâàõ ³ âåëèêèé á³çíåñ íå ìàâ ïîòð³áíèõ 
ñòèìóë³â ³ íîâèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ³äåé, äîñòàòí³õ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ³í-
íîâàö³éíîãî ðîçâèòêó. Öå ï³äòâåðäèëî âèñíîâîê ³ííîâàö³éíèõ òåîð³é 
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ äåð-
æàâíèõ ³íñòèòóö³é, ÿê³ ÷åðåç ³íñòðóìåíòè ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè áóäóòü 
ôîðìóâàòè äëÿ âåëèêèõ ³ ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ åêîíîì³÷íó ìîòèâàö³þ íå 
ò³ëüêè äî âëàñíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à é äî îðãàí³÷íî¿ ñï³âïðàö³ 
çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ â ³ííîâàö³éíîìó ïðîöåñ³. 

Ìàëèé ³ííîâàö³éíèé á³çíåñ çàáåçïå÷óº øâèäê³ñòü òåõíîëîã³÷íèõ çì³í 
³ çàâäÿêè öüîìó îòðèìóº ïåðåâàãó íàä âåëèêèìè êîðïîðàö³ÿìè ó ðàç³, 
êîëè òðåáà äèíàì³÷íî êîìåðö³àë³çóâàòè íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ ÷è çàäîâîëü-
íèòè ³ííîâàö³éíèé ïîïèò ñïîæèâà÷³â. ßê àðãóìåíò íà êîðèñòü òàêî¿ ïî-
çèö³¿ â ë³òåðàòóð³ íàâîäÿòüñÿ ïðèêëàäè óñï³øíîãî ðîçâèòêó ãàëóçåé á³î-
òåõíîëîã³¿ òà êîìï’þòåðíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ï³äïðèºìñòâà 
ÿêèõ øâèäêî îòðèìàëè âèñîêó êàï³òàë³çàö³þ, õî÷à çàïî÷àòêîâóâàëèñÿ 
ÿê ô³ðìè ìàëîãî á³çíåñó. Ïåðåâàãîþ ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî ï³äïðèºìíè-
öòâà ââàæàþòü éîãî ñïðîìîæí³ñòü îïåðàòèâíî âïðîâàäæóâàòè íîâ³ ïðî-
äóêòè, ìîäåðí³çóâàòè é ïîøèðþâàòè ¿õ øëÿõîì êîîïåðàö³¿ ÿê ³ç âåëèêèì 
á³çíåñîì, òàê ³ ç³ ñïîæèâà÷àìè, àäàïòóþ÷è íîâ³ âëàñòèâîñò³ ïðîäóêö³¿ 
äëÿ ìîæëèâèõ ³ííîâàö³éíèõ ïîòðåá, à òàêîæ áóòè ñïîëó÷íîþ ëàíêîþ 
ì³æ ãàëóçåâîþ íàóêîþ ³ äåðæàâíèì äîñë³äíèöüêèì ñåêòîðîì, óí³âåðñè-
òåòàìè òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â. 

Äîñâ³ä ïåðåäîâèõ êðà¿í äîâîäèòü, ùî ïîïðè äîì³íàíòíó çà áàãàòüìà 
ïàðàìåòðàìè ðîëü âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ ó ³ííîâàö³éíîìó ïðîöåñ³ ö³ 
 êðà¿íè çà îñòàíí³ 10—15 ðîê³â çä³éñíèëè ñòðóêòóðíå çðóøåííÿ ïîë³òèêè 
ï³äòðèìêè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà êîðèñòü ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî ³ííî-
âàö³éíîãî á³çíåñó. Ö³ òåíäåíö³¿ òðèâàëè é ó çâ’ÿçêó ç ïîøóêîì øëÿõ³â 
ïîäîëàííÿ êðèçîâèõ ÿâèù â åêîíîì³ö³. Íàïðèêëàä, ó Ï³âäåíí³é Êîðå¿ äî 
90-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ åêñïîðòîîð³ºíòîâàíèé äèíàì³÷íèé ðîçâè-
òîê êðà¿íè çàáåçïå÷óâàëè âåëåòåíñüê³ ðîäèíí³ êîðïîðàö³¿ “÷åáîëü”, ÿê³ 
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â³ä³ãðàâàëè êëþ÷îâó ðîëü ó âèðîáíè÷èõ ïðîöåñàõ, ñòâîðåíí³ ðîáî÷èõ 
ì³ñöü, åêñïîðò³. Â³äïîâ³äíî áóäóâàëàñÿ é äåðæàâíà ï³äòðèìêà.  Ìàë³ é ñå-
ðåäí³ ï³äïðèºìñòâà çàïîâíþâàëè í³ø³ íàâêîëî âåëèêèõ êîðïîðàö³é ³ íå 
ìàëè ñàìîñò³éíîãî âïëèâó íà ïðîöåñè åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ êðà¿íè. ßê 
çàçíà÷àþòü àíàë³òèêè,  öå ïðèçâåëî äî âèíèêíåííÿ ñåðéîçíèõ äèñïðîïîð-
ö³é ì³æ ô³ðìàìè,  ãàëóçÿìè òà ðåã³îíàìè êðà¿íè,  à ãîëîâíå — ñòàëî ãàëü-
ìîì äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó â óìîâàõ ãëîáàë³çîâàíî¿ ³ííîâàö³éíî-
çíàííºâî¿ åêîíîì³êè. Òîìó â 1995 ð. áóëî ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó äåðæàâíó 
³í ñòèòóö³þ — Àäì³í³ñòðàö³þ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó (SMBA), ãîëîâíå 
çàâäàííÿ ÿêî¿ ïîëÿãàº ó ñòèìóëþâàíí³ ðîçâèòêó ö³º¿ ëàíêè ï³äïðèºìíè-
öòâà ñàìå â ³ííîâàö³éíîìó íàïðÿì³. Ïîë³òèêó óðÿäó áóëî ïåðåîð³ºíòîâàíî 
íà ï³äòðèìêó êîíêóðåíö³¿,  ï³äïðèºìíèöòâà òà ñèëüíèõ ³ííîâàö³é  íèõ 
 ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ. Çàçíà÷åíó ñïåöèô³êó âçàºìîä³¿ âåëèêîãî é 
ìàëîãî á³çíåñó ùîäî ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â ï³äòâåðäæóº òàêîæ ºâðîïåé-
ñüêà ïðàêòèêà.

Ó ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè ñêëàëàñÿ äîñòàòíüî òèïîâà çà ñâ³òîâèìè 
òåíäåíö³ÿìè äëÿ ïîä³áíèõ äåðæàâ ïðîïîðö³ÿ âèòðàò âåëèêèõ ³ ìàëèõ 
ï³äïðèºìñòâ íà íàóêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Ïðîòå ìîæíà ÿñíî ïîáà-
÷èòè âåëèêèé ðîçðèâ â àáñîëþòíèõ îáñÿãàõ òàêîãî ô³íàíñóâàííÿ ì³æ 
êðà¿íàìè, îñîáëèâî ÿêùî âðàõóâàòè ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ òà ê³ëüê³ñòü 
çàéíÿòèõ ó íàóêîâî-òåõí³÷í³é ñôåð³. Òîìó ïðîáëåìà åôåêòèâíîñò³ ðîç-
ïîä³ëó òà âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðèìêó 
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ äëÿ ñòèìóëþâàííÿ ìàëèõ ³ ñåðåä-
í³õ ï³äïðèºìñòâ, º ïåðøî÷åðãîâîþ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Âèêîðèñòàííÿ â Óêðà¿í³ ðîçãëÿíóòîãî âèùå ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó 
ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíå ç óñâ³äîìëåííÿì òîãî ôàêòó, ùî åôåêòèâíèé ³í-
íîâàö³éíèé ðîçâèòîê âåëèêèõ êîðïîðàö³é ò³ñíî çàëåæèòü â³ä ³ííîâà-
ö³éíîãî ðîçâèòêó ìàëîãî é ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Òîìó â ïîë³òèö³ ï³ä-
òðèìêè ìàëîãî á³çíåñó íàãîëîñ òðåáà ñòàâèòè íà ñòâîðåíí³ íå ïðîñòî 
äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, à ñàìå ³ííîâàö³éíèõ ³ âèñîêîòåõíîëîã³÷-
íèõ. Íà æàëü, äîòåïåð â³ò÷èçíÿíèé ìàëèé á³çíåñ áóâ ìàéæå ïîâí³ñòþ 
³íäèôåðåíòíèì äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ïðî ñïåö³àëüíó äåðæàâíó 
ïîë³òèêó ùîäî ¿¿ ñòèìóëþâàííÿ íàâ³òü íå éäåòüñÿ â ÷èííèõ åêîíîì³÷-
íèõ ïðîãðàìàõ.

Ùå îäèí âàæëèâèé àñïåêò äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ³ííîâàö³éíîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà â Óêðà¿í³, íà ÿêèé âêàçóº ïåðåäîâèé ñâ³òîâèé äîñâ³ä, 
ïîâ’ÿçàíèé ³ç ñó÷àñíèìè îñîáëèâîñòÿìè ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíèõ âåëè-
êèõ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ï³äïðèºìñòâ. Àíàë³òè÷í³ äàí³ çàñâ³ä÷óþòü, 
ùî íàéá³ëüøèé åêîíîì³÷íèé åôåêò äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó 
êðà¿íè äåìîíñòðóþòü âåëèê³ êîìïàí³¿, ÿê³ óòâîðèëèñÿ ç ìàëèõ ³ííîâà-
ö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ. Òîìó â ³ííîâàö³éí³é ïîë³òèö³ ïðèíöèïîâèì º ñòâî-
ðåííÿ óìîâ äëÿ çðîñòàííÿ óñï³øíèõ ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî 
á³çíåñó, çá³ëüøåííÿ ¿õíüî¿ âàðòîñò³. ² ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì äëÿ 
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè ìàº ñòàòè ä³ºâà ³íñòèòó-
ö³éíà ï³äòðèìêà ðîçâèòêó ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ôóíêö³î-
íóþòü â íàóêîì³ñòêèõ ãàëóçÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàñòîñóâàííÿì òåõíîëîã³é 
âèñîêîãî é ñåðåäíüîãî ð³âí³â. 
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Áàæàë Þ.Í. Ìåñòî è ðîëü ìàëîãî áèçíåñà â èííîâàöèîííîé ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ

Ïðîàíàëèçèðîâàíî òåêóùåå ñîñòîÿíèå ðàçâèòèÿ ìàëîãî èííîâàöèîííîãî áèçíåñà. 
Ðàññìàòðèâàþòñÿ è ñîïîñòàâëÿþòñÿ ïðåèìóùåñòâà, ïîëó÷àåìûå êðóïíûìè è ìàëûìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè ïðè îñóùåñòâëåíèè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Àâòîð ïîä÷åðêè-
âàåò íåîáõîäèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî áèçíåñà â èí-
íîâàöèîííîé ñôåðå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàëûé áèçíåñ, èííîâàöèè, ôèíàíñèðîâàíèå èííîâàöèîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè, èíâåñòèöèè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà èííîâàöèé

Bazhal Y.M. Place and role of small business in innovative model of economic deve-
lopment

Article analyses current situation in small innovative business development. 
Advantages of big and small companies that operate in innovative sector are defined 
and compared. Author emphasizes the necessity of state support to be provided to small 
innovative companies.

Keywords: small business, innovations, innovations financing, investments, state 
support of innovations
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ÌÀËÈÉ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ 
ßÊ ÅËÅÌÅÍÒ ÐÎÇÂÈÒÊÓ 

ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÈÕ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ
Íà äóìêó àâòîð³â, ðåã³îíàëüíà ³ííîâàö³éíà ñèñòåìà º îäíèì ç ãîëîâíèõ ìåõà-

í³çì³â ðåñòðóêòóðèçàö³¿ åêîíîì³êè êðà¿íè, ¿¿ ìîäåðí³çàö³¿ òà ñòàëîãî ðîçâèòêó. 
Ðîçãëÿíóòî ðîëü ìàëîãî á³çíåñó â ðîçâèòêó ðåã³îíàëüíèõ ³ííîâàö³éíèõ ñèñòåì. 
Ïðîàíàë³çîâàíî ïåðåâàãè, ÿê³ ìàº ñåêòîð ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà â ³ííîâàö³éí³é 
ñôåð³. Íàâåäåíî ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ñòèìóëþâàííÿ àêòèâíîñò³ â ãàëóç³ ³ííîâàö³é òà 
ðîçâèòêó.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìàëèé á³çíåñ, ³ííîâàö³¿, ðåã³îíàëüíà ³ííîâàö³éíà ñè ñòåìà

Â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ïåðåõ³ä åêîíîì³ê ïðîâ³äíèõ êðà¿í ñâ³òó íà ³ííî-
âàö³éíèé øëÿõ ðîçâèòêó ñóïðîâîäæóºòüñÿ çðîñòàííÿì ìàñøòàá³â ³ ÿê³ñ-
íèì ïîãëèáëåííÿì êîîïåðàö³¿ ì³æ ð³çíèìè ó÷àñíèêàìè ³ííîâàö³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Ðåçóëüòàòîì ³íòåíñèô³êàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ êîìóí³êàö³é ñòàëî 
ôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíèõ ³ííîâàö³éíèõ ñèñòåì — â³äòâîðåííÿ êîìïëåê-
ñ³â â³äíîñèí ì³æ åêîíîì³÷íèìè àãåíòàìè ç ïðèâîäó ãåíåðàö³¿, ðîçïîâñþ-
äæåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ íîâîââåäåíü.

Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ìåõàí³çì³â ðåñòðóêòóðèçàö³¿ åêîíîì³êè êðà¿íè, 
¿¿ ìîäåðí³çàö³¿ òà ñòàëîãî ðîçâèòêó ìàº ñòàòè ðåã³îíàëüíà ³ííîâàö³éíà 
ñèñòåìà, îñê³ëüêè ñàìå öÿ ñèñòåìà ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè ³ ïåðåäóìî-
âè äëÿ ïåðåõîäó åêîíîì³êè äî íîâîãî òåõíîëîã³÷íîãî óêëàäó, ùî çàáåç-
ïå÷óº ³ííîâàö³éíèé òèï åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ. 

Îñíîâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ — âèðîáíèöòâîì ³ííîâàö³éíî¿ ïðîäóêö³¿ — 
 çàéìàþòüñÿ âåëèê³ é ñåðåäí³ ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà, ³ííîâàö³éí³ ô³ðìè, 

ÓÄÊ 334.012.64:001.895:332.146
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óñòàíîâè ïðèêëàäíî¿ íàóêè òà ³ííîâàö³éíîãî ñåêòîðó íàóêîâî-îñâ³òíüîãî 
êîìïëåêñó, ùî óòâîðþþòü îñíîâó ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè. Ó ñâîþ ÷åðãó, 
¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü çàáåçïå÷óþòü îðãàí³çàö³¿ íàñòóïíîãî ð³âíÿ: 

— ëîã³ñòè÷íà ³íôðàñòðóêòóðà, ÿêà íàäàº ïîñëóãè ³ííîâàö³éíîãî 
õàðàêòåðó; 

— îñâ³òí³ óñòàíîâè (îðãàí³çàö³¿), ùî ãîòóþòü êàäðè äëÿ ³ííîâàö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³; 

— íàóêîâ³ öåíòðè òà óí³âåðñèòåòè, äå â³äáóâàºòüñÿ ãåíåðàö³ÿ á³ëü-
øîñò³ á³çíåñ-³äåé, òîáòî ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ùî ìàþòü 
êîìåðö³éíó ö³íí³ñòü ³ (àáî) ïåðñïåêòèâó êîìåðö³àë³çàö³¿;

— îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ çä³é-
ñíþþòü óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà ¿¿ ðåãóëþâàííÿ, ôîðìó-
þòü ïðîãðàìè ðîçâèòêó òà ï³äòðèìêè, ïðîâîäÿòü ìîí³òîðèíã ñòàíó ³í-
íîâàö³éíî¿ ñèñòåìè òà êîíòðîëþþòü âèêîíàííÿ ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì. 

Ðîëü ñåêòîðó ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà â ³ííîâàö³ÿõ áàãàòîãðàííà: ç 
îäíîãî áîêó, â³í ñòâîðþº óìîâè äëÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â â åêîíîì³ö³, 
ñïðèÿþ÷è âäîñêîíàëåííþ âèðîáíèöòâà òà óïðàâë³ííÿ, ç ³íøîãî — â³í 
áåçïîñåðåäíüî çàëó÷åíèé ó âèðîáíèöòâî íàóêîì³ñòêî¿ ïðîäóêö³¿, òîìó 
ïîðîäæóº ïîïèò íà íîâ³ ðîçðîáêè, çàáåçïå÷óþ÷è áåçïåðåðâíèé ïðîãðåñ. 

Ïåðåâàãè ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ çíà÷íîþ ì³ðîþ âèÿâëÿþòüñÿ ³ â ³ííî-
âàö³éí³é ñôåð³, à ñàìå:

— ìàë³ ôîðìè ï³äïðèºìíèöòâà ñòâîðþþòü íàéñïðèÿòëèâ³ø³ óìîâè 
äëÿ òâîð÷îñò³, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ ìàþòü ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð;

— ó ìàëèõ ï³äïðèºìñòâàõ âèíàõ³äíèê, âëàñíèê ³ ìåíåäæåð ÷àñòî º 
îäí³ºþ îñîáîþ, ³ öå ïðàêòè÷íî çíà÷íîþ ì³ðîþ óñóâàº îñíîâíå ïðîòèð³÷-
÷ÿ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ;

— âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ìàëèõ ³ííîâàö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ â³äð³çíÿº 
¿õíÿ âóçüêà ïðåäìåòíà ñïåö³àë³çàö³ÿ, ùî óìîæëèâëþº êîíöåíòðàö³þ 
çóñèëü ³ êîøò³â íà çàêëþ÷íèõ ñòàä³ÿõ ñòâîðåííÿ íîâîââåäåííÿ ³ íà ïåð-
øèõ åòàïàõ éîãî ïîøèðåííÿ. Òîáòî ï³äïðèºìñòâî ôàêòè÷íî ïî÷èíàº 
íàóêîâî-âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü â³äðàçó ç äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîç-
ðîáîê, ìåòà ÿêèõ — äîñÿãòè âèñîêî¿ òåõíîëîã³÷íîñò³ âèðîáó ³ øâèäêî 
íàëàãîäèòè éîãî ïðîìèñëîâå âèãîòîâëåííÿ;

— ïèòîì³ âèòðàòè íà ÍÄÄÊÐ ó ìàëèõ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ íåð³äêî â ê³ëüêà ðàç³â ïåðåâèùóþòü àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê âåëè-
êèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî ñïðèÿº øâèäø³é òà åôåêòèâí³ø³é ïîÿâ³ ðåçóëüòà-
ò³â ¿õí³õ ðîçðîáîê íà ðèíêó ³ííîâàö³é;

— âèíàõ³äíèöüêèì ãðóïàì ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ äîñèòü ÷àñòî äîâî-
äèòüñÿ ïðàöþâàòè â òèõ ãàëóçÿõ, â ÿêèõ ö³ äîñë³äíèêè íå º ïðîôåñ³î-
íàëàìè ÷åðåç îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³ íåâåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ ùîäî çà-
ëó÷åííÿ ôàõ³âö³â ó ð³çíèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³, à öå ÷àñòî ñïðèÿº 
âèíèêíåííþ îðèã³íàëüíèõ íîâàòîðñüêèõ ³äåé ³ íîâîãî ï³äõîäó äî âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåì;

— íîâ³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ñòâîðþþòü äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ìà-
ëèõ ï³äïðèºìñòâ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè, ÿê³ ðàí³øå áóëè ìîæëèâ³ ò³ëüêè â 
ðàìêàõ âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ.

Äëÿ òîãî ùîá ñòèìóëþâàòè ³ííîâàö³éíó àêòèâí³ñòü, íåîáõ³äíî íàäà-
òè ³ííîâàö³éíèì ô³ðìàì â³ëüíèé äîñòóï äî ð³çíèõ âèä³â êîíñóëüòàö³é-
íèõ ïîñëóã (³íôîðìóâàííÿ ïðî ñèòóàö³þ íà ðèíêó ³ ïîïèò íà âèðîáëåíó 
íèìè ïðîäóêö³þ, ïðî âæå íàÿâí³ òåõíîëîã³÷í³ ðîçðîáêè, ÿê³ ìîæóòü 
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áóòè âèêîðèñòàí³ ì³ñöåâèìè ô³ðìàìè, þðèäè÷í³, ìàðêåòèíãîâ³ ïîñëóãè 
òîùî), à òàêîæ âæèòè çàõîä³â ùîäî çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ äæåðåë ô³íàí-
ñóâàííÿ ïðîãðàì ¿õ ÍÄÄÊÐ òà çàáåçïå÷åííÿ êâàë³ô³êîâàíèìè  êàäðàìè ³ 
ñó÷àñíèì òåõíîëîã³÷íèì îáëàäíàííÿì.

Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî ³ííîâàö³ÿì ñêëàäíî ñàìîñò³éíî âèæèòè ³ 
ðîçâèâàòèñÿ â ñóâîðèõ ðåàë³ÿõ ðèíêó. Ó âñ³õ êðà¿íàõ óðÿäè òà ðåã³î-
íàëüí³ àäì³í³ñòðàö³¿ äîêëàäàþòü çíà÷íèõ çóñèëü, ùîá ñòâîðèòè ñïðèÿò-
ëèâ³ óìîâè äëÿ çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â ³ ðîçâèòêó êëàñòåð³â, 
îñê³ëüêè ðîçóì³þòü, ùî ðåçóëüòàòè ³ííîâàö³é çãîäîì áóäóòü äæåðåëîì 
äîáðîáóòó äëÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. 

Ðåã³îíàëüí³ ³ííîâàö³éí³ ñèñòåìè òàêîæ íå óòâîðþþòüñÿ ñòèõ³éíî 
 âíàñë³äîê ð³çíîð³äíèõ çóñèëü åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â — äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíà âèâàæåíà é ö³ëåñïðÿìîâàíà ðåã³îíàëüíà ³ííîâàö³éíà ïîë³òèêà, 
ùî âðàõîâóº íàÿâí³ â ðåã³îí³ óìîâè ³ ïåðåäóìîâè äëÿ âèíèêíåííÿ öèõ 
ñèñòåì.
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ðîâàíèþ àêòèâíîñòè â îáëàñòè èííîâàöèé è ðàçâèòèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàëûé áèçíåñ, èííîâàöèè, ðåãèîíàëüíàÿ èííîâàöèîííàÿ ñèñòåìà

Bozhydarnyk T.V., Koltunovitch O.S. Small innovative business as an element of the 
development of regional innovative systems

Author defines regional innovative system to be a key mechanism of national 
economy modernization and sustained development. The role of small business in regional 
innovation systems’ development is discussed. Some adventures that small business 
possesses when operating in research and innovations sphere. Some recommendations 
are given to stimulate investment activities in the sector and innovations and scientific 
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ÑÒÀÍ, ÊÐÈÒÅÐ²¯, ÅÒÀÏÈ ÒÀ ÑÊËÀÄÎÂ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÌÀËÎÃÎ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ Á²ÇÍÅÑÓ

Ðîçãëÿíóòî êîìïëåêñ êðèòåð³¿â òà ïîêàçíèê³â, çà ÿêèìè âèçíà÷àþòü ñòóï³íü ³ííî-
âàö³éíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, íàçâàíî òà îõàðàêòåðèçîâàíî îñíîâí³ åòàïè ôîðìóâàííÿ ³í-
íîâàö³éíî¿ âèðîáíè÷î¿ ñòðóêòóðè. Íàãîëîøåíî íà íåîáõ³äíîñò³ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè 
ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíîãî ñåêòîðó òà íàâåäåíî ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ óìîâ äëÿ ³í-
íîâàö³éíî¿ òà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìàëèé ³ííîâàö³éíèé á³çíåñ, ³ííîâàö³¿, äåðæàâíà ï³äòðèìêà 
³ííîâàö³é, êðèòåð³¿ ³ííîâàö³éíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ïîêàçíèêè ³ííîâàö³éíîñò³, 
³ííîâàö³éíà âèðîáíè÷à ñòðóêòóðà 

Óñï³øíà âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìíèöüêèõ ñòðóê-
òóð, çàáåçïå÷åííÿ âèñîêèõ òåìï³â ðîçâèòêó îêðåìèõ ñôåð íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè òà ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³¿ (ïîñëóã) âå-
ëèêîþ ì³ðîþ âèçíà÷àþòüñÿ ð³âíåì ³ííîâàö³éíî¿ àêòèâíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ³ 
ìîæëèâîñòÿìè âèêîðèñòàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â. Ðîçðîá ëåííÿ, âïðî-
âàäæåííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ â Óêðà¿í³ ³ííîâàö³éíî-³íâåñòèö³éíî¿ ìîäåë³ åêî-
íîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ é äëÿ ìàëîãî á³çíåñó, çà 20 ðîê³â ïå-
ðåòâîðèëèñÿ íà îá’ºêòèâíó íåîáõ³äí³ñòü, àäæå ÷èííèêè åêñòåíñèâíîãî 
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïåâíîþ ì³ðîþ âè÷åðïóþòüñÿ. Ïðè öüîìó ñë³ä 
 çâåðíóòè óâàãó íà ïîøóê òà âèêîðèñòàííÿ íîâèõ ôàêòîð³â ïðèñêîðåííÿ ðîç-
âèòêó åêîíîì³êè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ñó÷àñíèé ñòàí ðèíêîâîãî ñåðåäîâèùà. 

Íàäàííÿ ðîçâèòêîâ³ ìàëîãî á³çíåñó ³ííîâàö³éíîãî õàðàêòåðó çóìîâëåíå 
íåîáõ³äí³ñòþ àêòèâ³çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà âñ³õ ð³âíÿõ ï³äïðèºì-
íèöòâà (â³ä ìàëîãî äî âåëèêîãî), â³äíîâëåííÿ, ñòâîðåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ³í-
òåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó, îñâîºííÿ òà êîìåðö³àë³çàö³¿ íîâ³òí³õ âèñîêèõ 
òåõíîëîã³é, ïîäîëàííÿ ñòðóêòóðíèõ äåôîðìàö³é â Óêðà¿í³. Çä³éñíåííþ 
 çàçíà÷åíèõ çàõîä³â ñïðèÿòèìóòü êîìåðö³àë³çàö³ÿ ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ 

ÓÄÊ 330.3:001.895:334.012.64

С.В. Войтко 

Доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ “Київський політехнічний інститут”, кан-
дидат економічних наук
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 äîñë³äæåíü òà ðîçðîáîê; ðîçøèðåííÿ é îíîâëåííÿ íîìåíêëàòóðè òà ïîë³ï-
øåííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ïîñëóã), ùî âèïóñêàºòüñÿ; âäîñêîíàëåííÿ 
òåõíîëîã³¿ âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿; íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñòåé äëÿ âïðîâà-
äæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ íà âíóòð³øíüîìó é çàðóá³æíîìó ðèíêàõ. 

Äåñÿòêè êðà¿í ñâ³òó äîñÿãëè äîñèòü âèñîêèõ òåìï³â åêîíîì³÷íîãî 
çðîñòàííÿ çàâäÿêè ðîçâèòêó âèñîêîòåõíîëîã³÷íîãî, íàóêîì³ñòêîãî âè-
ðîáíèöòâà òà âèïóñêó ïðîäóêö³¿ ç³ çíà÷íèìè çàòðàòàìè âèñîêî³íòåëåêòó-
àëüíî¿ ïðàö³. Íà ñåðéîçíó óâàãó çàñëóãîâóº ïðèêëàä êðà¿í Ï³âäåííî-
Ñõ³äíî¿ Àç³¿, â ÿêèõ íåùîäàâíî îñíîâíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ áóëè òóðèçì 
³ ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ñïîñòåð³ãàâñÿ íèçüêèé ð³âåíü îñâ³òè òà æèòòÿ 
ãðîìàäÿí, à åêîíîì³êà áàçóâàëàñÿ íà ìàëîìó á³çíåñ³. Òàéâàíü, Ñ³íãàïóð, 
²íä³ÿ ùå ó 70-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. íàëåæàëè äî êðà¿í ç³ ñëàáîðîçâèíåíîþ åêî-
íîì³êîþ. Âèõîäó ¿õíüî¿ åêîíîì³êè íà øëÿõ äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó, çì³ö-
íåííþ òà ðîçáóäîâ³ ³ííîâàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ðîçøèðåííþ ì³æíà-
ðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ³ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ñï³âïðàö³ ñïðèÿëè 
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿. ² âæå íèí³ çàçíà÷åí³ êðà¿íè çà 
ð³âíåì åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, ïîêàçíèêîì ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ åêîíî-
ì³êè íàçäîãíàëè ðîçâèíåí³ äåðæàâè òà ïîñ³ëè âàãîì³ ïîçèö³¿ íà ñâ³òîâîìó 
ðèíêó âèñîêèõ òåõíîëîã³é. 

Óêðà¿íà ç 1981 ïî 1995 ð. ïåðåáóâàëà íà ïåðøîìó ì³ñö³ ó ñâ³ò³ çà 
 íàóêîâèì êàäðîâèì ïîòåíö³àëîì, à çà äàíèìè íà 2010 ð. ç³ 107 êðà¿í çà 
åêîíîì³÷íèì âèì³ðîì ïîñ³äàëà 93-òþ ïîçèö³þ, çà êîìïîíåíòîþ áåçïåêè 
æèòòÿ — 65-òó, çà êîìïîíåíòîþ ÿêîñò³ æèòòÿ — 73-òþ, çà ³íäåêñîì ãëî-
áàëüíî¿ êîíêóðåíòî ñïðîìîæíîñò³ — 68-ìó, à çà ³íäåêñîì åêîíîì³÷íî¿ 
ñâîáîäè —105-òó. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îñíîâíà óâàãà ìàº ïðèä³ëÿòèñÿ 
âèçíà÷åííþ êðèòåð³¿â ³ííîâàö³éíîñò³ íà ì³êðîð³âí³, îòæå, ìàëèé ³ííî-
âàö³éíèé á³çíåñ çàñëóãîâóº íà ðîçãëÿä ëèøå â òîìó âèïàäêó, êîëè éîãî 
ä³ÿëüí³ñòü áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç “ãåíåðóâàííÿì íîâàòîðñüêèõ ïðî-
öåñ³â” ³ â³äïîâ³äàº ïåâíèì êðèòåð³ÿì, ïðèéíÿòèì ó ì³æíàðîäí³é ïðàê-
òèö³ (äèâ. òàáëèöþ íà ñ. 134).

Äîäàòêîâî äî íàâåäåíèõ ó òàáëèö³ êðèòåð³¿â ³ííîâàö³éíîñò³, çàñòîñî-
âóâàíèõ ó ì³æíàðîäí³é ïðàêòèö³, äëÿ çîñåðåäæåííÿ óâàãè ñàìå íà ³ííî-
âàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî á³çíåñó ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè 
òàê³ ïîêàçíèêè:

— ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âèòðà÷àëèñÿ íà ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâî-
äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò ó ïîïåðåäí³ 3—5 ðîê³â;

— âèäè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèìè ï³äïðèºìñòâî çàéìàëîñÿ â 
îñòàíí³ 3—5 ðîê³â (ÍÄÄÊÐ âëàñí³ é çàìîâëåí³ â ³íøèõ îðãàí³çàö³ÿõ, 
âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ïðîäóêö³¿, íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñ-
òåì, ñèñòåìè êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ, ïðèäáàííÿ íîâèõ ìàøèí òà îáëàäíàí-
íÿ, ïàòåíò³â ³ ë³öåíç³é, íàâ÷àííÿ, ïåðåï³äãîòîâêà òåõí³÷íîãî ïåðñîíàëó, 
çàëó÷åííÿ êîíñóëüòàíò³â); 

— ïðè÷èíè, ÷îìó ï³äïðèºìñòâî âæå çàéìàºòüñÿ àáî õîò³ëî á çàéìàòè-
ñÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ (çðîñòàííÿ îáñÿãó çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñïî-
æèâà÷³â, çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè àáî âèõ³ä íà íîâ³ ðèíêè çáóòó âñåðåäèí³ 
 êðà¿íè, îñâîºííÿ ì³æíàðîäíèõ ðèíê³â, çìåíøåííÿ çàëåæíîñò³ â³ä ïî-
ñòà÷àëüíèê³â, ï³äâèùåííÿ êàï³òàë³çàö³¿ òà ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòà-
íó ï³äïðèºìñòâà);

— ñòàí ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ó íàñòóïí³ 2—3 ðîêè 
(ðîçøèðåííÿ, ñêîðî÷åííÿ, ñòàá³ë³çàö³ÿ, íåïðîãíîçîâàíèé).
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Òàáëèöÿ. Êîìïëåêñ êðèòåð³¿â ³ííîâàö³éíîñò³ ï³äïðèºìñòâà

¹
ïîð. Âèä êðèòåð³þ Ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü êðèòåð³é 

(âõîäÿòü äî íüîãî) 

1 Êðèòåð³é 
íàóêîì³ñòêîñò³
âèðîáíèöòâà

Â³äíîøåííÿ âèòðàò íà ÍÄÄÊÐ äî îáñÿãó ïðîäàæó ÷è • 
â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñï³âðîá³òíèê³â, çàéíÿòèõ ó 
ÍÄÄÊÐ, äî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïðàö³âíèê³â (ô³ð  ìè, â 
ÿêèõ ö³ ïîêàçíèêè ïåðåâèùóþòü 4—5 %, º íàóêîì³ñò-
êèìè);
÷èñåëüí³ñòü íàóêîâî-òåõí³÷íèõ êàäð³â ó çàãàëüí³é • 
ê³ëüêîñò³ çàéíÿòèõ (íå ìåíø ÿê 15 %); 
ð³÷íèé ïðèð³ñò âèòðàò íà ÍÄÄÊÐ; • 
îáñÿã ôàêòè÷íî çä³éñíåíèõ i íîðìàòèâíèõ âèòðàò íà • 
ÍÄÄÊÐ (íå ìåíø ÿê 5 % îáñÿãó ïðîäóêö³¿); 
îáñÿã âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³, ïîñëóã ñóá’ºêò³â ³ííî-• 
âàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ùîäî ìàðêåòèíãó, ðåêëà-
ìè, ï³äãîòîâêè êàäð³â; 
÷àñòêà ïðèáóòêó, ñïðÿìîâàíà íà ÍÄÄÊÐ (íå ìåíø • 
ÿê 5 %)

2 Êðèòåð³¿ ÿêîñò³ 
é êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ 
ïðîäóêö³¿

ßê³ñòü i äèôåðåíö³àö³ÿ ïðîäóêòó; • 
ê³ëüê³ñòü êàíàë³â ïîñòà÷àííÿ é çáóòó ãîòîâî¿ ïðî-• 
äóêö³¿; 
÷àñòêà ðèíêó, ñòðóêòóðà ðèíêó; • 
îáñÿã âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ âèïðîáóâàíü, ñåðòèô³êà-• 
ö³þ ïðîäóêö³¿, ñòðîê ÷èííîñò³ ñåðòèô³êàò³â

3 Êðèòåð³é 
³ííîâàö³éíîñò³

Ïðîì³æîê ÷àñó â³ä ìîìåíòó âèíèêíåííÿ ïîïèòó íà 
íîâèé ïðîäóêò äî ìîìåíòó â³äâàíòàæåííÿ öüîãî ïðî-
äóêòó

4 Òåðì³í ñàìî-
îêóïíîñò³
ðîçðîáëþâàíî¿ 
ïðîäóêö³¿

Ïðîì³æîê ÷àñó â³ä ïî÷àòêó äîñë³äæåíü äî ìîìåíòó, 
êîëè ïðèáóòîê â³ä ïðîäàæó íîâîãî âèðîáó îêóïèòü óñ³ 
âèòðàòè íà ÍÄÄÊÐ

5 Êðèòåð³¿ 
òåõí³êî-
åêîíîì³÷íîãî 
ð³âíÿ ïðîäóêö³¿

Â³äïîâ³äí³ñòü òîâàð³â íàö³îíàëüíèì i ñâ³òîâèì ñòàí-• 
äàðòàì; 
ôîíäîîçáðîºí³ñòü; • 
ñåðåäí³é æèòòºâèé öèêë ³ííîâàö³é (íå á³ëüø ÿê • 
3 ðîêè); 
íàÿâí³ñòü ó ñêëàä³ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ïðèíöèïî-• 
âî íîâèõ òîâàð³â, ÿêèõ íå âèïóñêàþòü ³íø³ ï³äïðè-
ºìñòâà

6 Êðèòåð³¿ îíîâ-
ëåííÿ ïðîäóêö³¿ 
(òåõíîëîã³¿): äåÿê³ 
êîìïàí³¿ âèêî-
ðèñòîâóþòü öåé 
êðèòåð³é ÿê ïëà-
íîâèé

×àñòêà ïðèíöèïîâî íîâî¿ ïðîäóêö³¿ ó çàãàëüíîìó îá-• 
ñÿç³ âèðîáíèöòâà (íå ìåíø ÿê 10 %); 
÷àñòêà íàóêîâî-òåõí³÷íèõ âèòðàò ó ñîá³âàðòîñò³ âè-• 
ðîá³â (íå ìåíø ÿê 30 %); 
êîåô³ö³ºíò îíîâëåííÿ ïðîäóêö³¿ (íå ìåíøå í³æ 5 % • 
íà ð³ê); 
íàÿâí³ñòü òåõíîëîã³÷íèõ ³ííîâàö³é (íîâèõ òåõíîëî-• 
ã³÷íèõ ïðîöåñ³â); 
ñï³ââ³äíîøåííÿ ³ííîâàö³é-ïðîäóêò³â òà ³ííîâàö³é-• 
ïðîöåñ³â (íå ìåíøå í³æ 2:1); 

7 Êðèòåð³¿ åêñïîðòî-
ñïðîìîæíîñò³ 
ïðîäóêö³¿, âèðîá-
íèöòâà

×àñòêà âèðîá³â, ùî çíàõîäÿòü çáóò çà êîðäîíîì; • 
îáñÿãè çàðóá³æíèõ ðèíê³â, ¿õ ñåãìåíòàö³ÿ; • 
÷àñòêà âèðîá³â, ðåàë³çîâàíèõ çà â³ëüíî  êîíâåðòîâàíó • 
âàëþòó

52



¹
ïîð. Âèä êðèòåð³þ Ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü êðèòåð³é 

(âõîäÿòü äî íüîãî) 

8 Êðèòåð³¿ îíîâëåí-
íÿ çàïàñ³â

Â³äíîøåííÿ ð³÷íîãî îáñÿãó ìàòåð³àë³â òà êîìïëåêòó-
âàëüíèõ âèðîá³â, ÿê³ íàä³éøëè ç³ ñêëàäó íà âèðîá-
íèöòâî, äî ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî îáñÿãó ñêëàäñüêèõ çàïà-
ñ³â, òîáòî êðàòí³ñòü îíîâëåííÿ ñêëàäñüêèõ çàïàñ³â 
ìà òåð³àë³â ³ êîìïëåêòóâàëüíèõ âèðîá³â ïðîòÿãîì ðîêó 
(íà òèïîâîìó àìåðèêàíñüêîìó âèñîêîòåõíîëîã³÷íîìó 
ï³äïðèºìñòâ³ çàïàñè îíîâëþþòüñÿ 5—20 ðàç³â íà ð³ê)

9 Ïîêàçíèê 
òåõíîëîã³÷íîãî
ðîçðèâó

Îáñÿã êîøò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ³íâåñòóâàííÿ â íîâ³ 
òåõíîëîã³¿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ òàêî¿ ðåçóëüòàòèâíî-
ñò³, ÿêó ìàº íà ñüîãîäí³ ñòàðà òåõíîëîã³ÿ, ùî ï³äëÿãàº 
çà ì³í³ â ìàéáóòíüîìó

Íàâåäåíà ñèñòåìà êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ ³ííîâàö³éíîñò³ ï³äïðèºìñòâà 
óìîæëèâèòü îòðèìàííÿ äîñòàòíüî ñóòòºâî¿ äîäàòêîâî¿ ñêëàäîâî¿ ñòàòèñ-
òè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñòàíó ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ìàëî-
ãî á³çíåñó. Ïðè âèêîðèñòàíí³ ö³º¿ ñèñòåìè êðèòåð³¿â äîö³ëüíî çä³éñíþâà-
òè äîâãîòðèâàëèé ñòàòèñòè÷íèé ìîí³òîðèíã çàçíà÷åíèõ ïðîöåñ³â, à â ðàç³ 
ïîòðåáè ïîãëèáëþâàòè äîñë³äæåííÿ îêðåìèõ àñïåêò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ 
òåõí³÷íîãî é òåõíîëîã³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ ï³äïðèºìñòâ, âïðîâàäæåííÿ 
íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíèõ ³ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ô³íàíñóâàí-
íÿ âëàñíèõ ÍÄÄÊÐ. Ðîçãëÿíóò³ êðèòåð³¿ íàäàþòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ð³â-
íÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà òà ñïðèÿþòü ðîçðîáëåííþ ¿¿ 
ïëàí³â íà íàéáëèæ÷³ ðîêè.

Ó ðîçâèòêó ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî ï³äïðèºìíèöòâà çàïðîïîíîâàíî âè-
îêðåìèòè ï’ÿòü åòàï³â, ùî äàñòü çìîãó îö³íèòè ÿê³ñíèé ³ ê³ëüê³ñíèé ïå-
ðåõ³ä â³ä ìàëîãî á³çíåñó ó ôîðì³ ïîñåðåäíèöòâà äî âåëèêîãî á³çíåñó, ÿêèé 
áàçóºòüñÿ íà ³ííîâàö³éí³é îñíîâ³ (äèâ. ðèñóíîê íà ñ. 136).

Íà ïîñåðåäíèöüêîìó åòàï³ ìàëå ï³äïðèºìñòâî ÷è ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü 
çàéìàºòüñÿ ³ìïîðòóâàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó âèñîêî-
òåõíîëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ äîáðå â³äîìîãî ó ñâ³ò³ ³íîçåìíîãî ï³äïðèºìñòâà. Íà 
ñåðâ³ñíîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â ç îáñëóãî-
âóâàííÿ ðåàë³çîâàíèõ òîâàð³â, à òàêîæ äîñë³äæóþòüñÿ âíóòð³øíÿ ñòðóêòó-
ðà òà ïðèíöèïè ïîáóäîâè é ôóíêö³îíóâàííÿ ïðîäóêö³¿. Íà âèðîáíè÷îìó 
 åòàï³ çä³éñíþþòü ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ âëàñíî¿ íàóêîì³ñòêî¿ òåõ-
íîëîã³¿. Äîñë³äíèöüêèé åòàï ïåðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ âëàñíèõ íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü òà ¿õ êîìåðö³àë³çàö³þ, à òàêîæ ñòâîðåííÿ é ðîçâèòîê âëàñíèõ 
íàóêîâî-äîñë³äíèõ ï³äðîçä³ë³â, åêñïåðèìåíòàëüíîãî âèðîáíèöòâà, äîñêî-
íàëüíå âèâ÷åííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ðîçðîáëåííÿ íîâèõ. 

²ííîâàö³éíèé åòàï ðîçâèòêó ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî á³çíåñó õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ äîñòàòí³õ îáñÿã³â ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ, âèñîêî-
êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â òà âèñîêèì íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íèì ð³âíåì ï³ä-
ïðèºìñòâà. Íà öüîìó åòàï³ â³äáóâàþòüñÿ ñèíòåç ïðèíöèïîâî íîâèõ ð³øåíü 
³ ïðîïîíóâàííÿ íà ðèíêó íîâèíîê. Ï³äïðèºìñòâî çàïàòåíòîâóº âæå âëàñ-
í³ âèíàõîäè, ñòâîðþº íîâ³ âóçëè òà êîìïëåêòóâàëüí³ âèðîáè, ïðîäîâæóº 
ôîðìóâàòè òà ðîçâèâàòè íàóêîâî-äîñë³äí³ ï³äðîçä³ëè. Íîâèíêè ðåàë³çó-
þòüñÿ ÿê íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè âèðîáíèöòâà, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè, ìîæëèâå 
ôîðìóâàííÿ ìåðåæ çáóòó òîâàð³â çà êîðäîíîì. Òàê íà ³ííîâàö³éí³é îñíî-
â³ ìàëèé á³çíåñ ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþºòüñÿ ó âåëèêèé ì³æíàðîäíèé. 

Çàê³í÷åííÿ òàáëèö³
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Ðèñ. Åòàïè öèêëó ôîðìóâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ âèðîáíè÷î¿ ñòðóêòóðè
 
Ðîçãëÿíóò³ ï’ÿòü åòàï³â öèêëó ôîðìóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ âèñîêî-

òåõíîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè çàãàëîì â³äîáðàæàþòü îñíîâí³ ïåð³îäè ñòàíîâ-
ëåííÿ ï³äïðèºìñòâà ÷è ãàëóç³, â³ä ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî á³çíåñó äî 
òðàíñíàö³îíàëüíî¿ êîìïàí³¿. Êðèçîâ³ ÿâèùà çàìèêàþòü öåé öèêë³÷íèé 
ïðîöåñ. Çàçâè÷àé âîíè çá³ãàþòüñÿ çà ÷àñîì ³ç çàãàëüíèì åêîíîì³÷íèì 
ñïàäîì, ïîë³òè÷íîþ íåñòàá³ëüí³ñòþ,  ñâ³òîâèìè êðèçàìè òîùî. 

Ïðàêòèêà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ì³æíàðîäíîãî íàóêîâî-òåõí³÷íîãî 
ñï³âðîá³òíèöòâà çàñâ³ä÷óº, ùî íàéâäàë³øîþ ìîäåëëþ âèçíà÷åííÿ ìîæ-
ëèâîñò³ òà äîö³ëüíîñò³ ñï³âïðàö³ ó ò³é ÷è ³íø³é ³ííîâàö³éí³é ñôåð³ ì³æ 
ï³äïðèºìñòâàìè ð³çíèõ êðà¿í ÷è ðåã³îí³â º ãðàâ³òàö³éíà ìîäåëü, ÿêà 
áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîíó âñåñâ³òíüîãî òÿæ³ííÿ. Çíà÷åííÿ ïîêàç-
íèêà, ùî õàðàêòåðèçóº ð³âåíü ìîæëèâî¿ ñï³âïðàö³, ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê 
äîáóòîê çíà÷åíü â³äïîâ³äíèõ ³íäèêàòîð³â, ïîä³ëåíèé íà êâàäðàò â³äñòà-
í³ ì³æ öèìè öåíòðàìè (íàïðèêëàä, ì³æ êðà¿íàìè). Îòæå, õî÷à äî äåñÿ-
òè ïðîâ³äíèõ òåõíîëîã³÷íî-³ííîâàö³éíèõ êðà¿í âõîäÿòü ÑØÀ, ßïîí³ÿ, 
Òàéâàíü, Øâåéöàð³ÿ, Øâåö³ÿ, ²çðà¿ëü, Ô³íëÿíä³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, Êàíàäà é 
Äàí³ÿ, ñàìå â³äñòàíü ì³æ öèìè êðà¿íàìè º çíà÷íîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ ðåà-
ë³çàö³¿ ìîæëèâîñòåé ñï³âðîá³òíèöòâà. Ïðîòå âàðòî çàóâàæèòè, ùî ñó÷àñ-
í³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ çàñîáè ïåâíèì ÷èíîì í³âåëþþòü âïëèâ 
â³äñòàí³, ïðèñêîðþþ÷è îáì³í ³íôîðìàö³ºþ, òðàíñôåð òåõíîëîã³é òà 
äîêóìåíòîîá³ã. 

Äîñâ³ä òåõíîëîã³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿í ïåðåêîíóº, ùî âàæëèâèì 
 çàâäàííÿì º ôîðìóâàííÿ òà ï³äòðèìêà ìåõàí³çìó ñïðèÿííÿ ìàëèì ³ííî-
âàö³éíèì ï³äïðèºìíèöüêèì ñòðóêòóðàì, çäàòíèì ñòèìóëþâàòè ïðîâå-
äåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é øëÿõîì êî ìåð-
ö³àë³çàö³¿ îñòàíí³õ. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîòåíö³àëó ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî 
á³çíåñó íåîáõ³äíî ñêîíöåíòðóâàòè çóñèëëÿ äåðæàâè íà ðîçðîáëåíí³ äîâ-
ãîñòðîêîâèõ ïðîãíîç³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî é íàóêîâî-òåõí³÷íîãî 
ðîçâèòêó òà àêòóàë³çóâàòè ïîòî÷í³ ïð³îðèòåòè ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó. 
Îð³ºíòèðîì âàðòî îáðàòè ò³ òåõíîëîã³¿, äå ïîçèö³¿ Óêðà¿íè òðàäèö³éíî 
ñèëüí³ (á³î-, îïòî-, àêóñòîåëåêòðîí³êà, êîìï’þòåðí³ ñèñòåìè øòó÷íîãî é 

 
5. Інноваційний 1. Посередницький 

2. Сервісний 

3. Виробничий 

4. Дослідницький 
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àâòîìàòèçîâàíîãî ïåðåêëàäó, ñèñòåìíå òà ïðèêëàäíå ïðîãðàìóâàííÿ, ìî-
äåëþâàííÿ â³ðòóàëüíî¿ ðåàëüíîñò³, ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè â ãàëóç³ îñâ³òè, 
íàóêè, êóëüòóðè, ìåäèöèíè, åêîëîã³¿, óïðàâë³ííÿ, áåçïåêè òîùî). Íàó-
êîâî-äîñë³äíà òà âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî 
³ííîâàö³éíîãî á³çíåñó â öèõ ñôåðàõ ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ³í-
íîâàö³éíî¿ ñèñòåìè, ïîêðàùåííþ åêîíîì³÷íîãî ñòàíó äåðæàâè é ï³äâè-
ùåííþ ð³âíÿ äîáðîáóòó íà ñå ëåí íÿ.

Âîéòêî Ñ.Â., Áàðáàø Â.À. Ñîñòîÿíèå, êðèòåðèè, ýòàïû è ñîñòàâëÿþùèå ðàçâèòèÿ 
ìàëîãî èííîâàöèîííîãî áèçíåñà
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Authors specify criteria and indicators that define the degree of business 
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and characterized. Importance of state support of innovations is stated. Some measures 
are proposed to improve conditions for innovative and scientific activities in Ukraine.
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ШЛЯХИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ  
В міЖНАРОДНИЙ ЕКОНОміЧНИЙ ПРОстіР

Розглянуто питання формування національної економіки, пов’язані з її інтегра-
цією в міжнародний економічний простір. Проаналізовано експортний потенціал та 
конкурентоспроможні технології України. Окреслено проблеми формування вітчизня-
ної інноваційної економіки.

Ключові слова: експортний потенціал, конкурентоспроможні технології, 
інноваційні технології управління, технопарки, венчурні фонди, стартапи, 
інноваційна економіка 

Постановка проблеми та її зв’язок із найважливішими науковими 
і практичними завданнями. В умовах сучасних реалій і тенденцій сві-
тового розвитку перед Україною постають нові проблеми, у вирішенні 
яких вона має брати активну участь. Характерною особливістю новіт-
нього світового соціально-економічного розвитку є надзвичайно бурх-
лива динаміка інтеграційних процесів. Очевидно, що для України така 
ситуація стає дедалі відчутнішою.

І нині, й у найближчій перспективі першочерговим завданням кра-
їни є формування національної економіки, якомога більше інтегрованої 
в міжнародний економічний простір. Проте вітчизняна економіка не 
зможе стати вагомою складовою світового господарства без трансфор-
мації всього суспільного життя, і зокрема без створення системи зов-
нішньоекономічних відносин на основі принципу вільної конкуренції. 
Очевидно, що розвиток України має відбуватися в напрямі забезпечен- 
ня довгострокових конкурентних переваг та стабільного розширен- 
ня і якісного поліпшення завдяки цьому позицій країни на світовому 
ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що різні аспекти 
євроінтеграції України розглядають такі вітчизняні науковці, як А.І. Ку-
д ряченко, В.А. Манжола, Г.М. Надтока, Є.В. Сискос, Ф.М. Рудич. Про-
блеми міжнародної інтеграції країни також висвітлено у працях І. Бу-
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раковського, О. Шниркова, Т. Циганкової, В. Сіденка, А. Філіпенка, 
Д. Лук’яненка, А. Гальчинського та ін.

Метою цього дослідження є визначення шляхів входження України 
в міжнародний економічний простір.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень інтеграції країни 
до системи світового господарства значною мірою залежить від кількіс-
них і якісних характеристик її експорту. Зокрема, про міжнародну 
інтегрованість країни може свідчити такий показник, як експортна 
квота, тобто відношення обсягу експорту до валового внутрішнього про-
дукту (ВВП). чим вища експортна квота, тим інтенсивніші зовнішньо-
економічні зв’язки країни і, відповідно, вагоміший рівень інтеграції у 
світове господарство. Цей висновок, безумовно, не стосується екстре-
мальних (кризових) ситуацій, коли відносно велике значення експорт-
ної квоти може зумовлюватися низьким рівнем внутрішнього спожи-
вання в країні, що нині й спостерігається в Україні. Зростання й раціо-
налізацію експорту більшість держав завжди розглядали як позитивний 
аспект економічного розвитку, бо це, по-перше, шлях до ефективнішого 
використання економічного потенціалу і, по-друге, можливість задо-
вольняти певні внутрішні потреби за рахунок імпорту. У свою чергу, 
обсяги й структура експорту країни безпосередньо залежать від її по-
тенціалу — максимальної здатності національної економіки за певного 
рівня розвитку виробничих сил випускати товари та надавати послуги, 
конкурентоспроможні на зовнішніх ринках. Отже, експортний потен-
ціал можна розглядати як найбільш розвинену й топологічно досконалу 
складову економічного потенціалу держави, своєрідний індикатор роз-
витку економіки та її участі в міжнародному поділі праці. 

Аналізуючи експортний потенціал нашої країни, слід зазначити, 
що, за даними Державної служби статистики України [1], обсяг екс-
порту послуг у 2011 р. становив 13 697,6 млн дол. США, збільшившись 
відносно 2010 р. на 16,5 %; відповідні показники імпорту дорівнювали 
6248 млн дол. і 14,7 %. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі послугами 
у 2011 р. становило 7449,6 млн дол. (у 2010 р. — 6311,7 млн дол.). 

Обсяг експорту товарів і послуг України за 2011 р. дорівнював 
82 107,4 млн дол. США, імпорту — 88 854,9 млн дол. Порівняно з 
2010 р. експорт збільшився на 30 %, а імпорт — на 34,2 %. Від’ємне 
сальдо зовнішньоторговельного балансу у 2011 р. становило 6747,5 млн 
дол. (у 2010 р. також від’ємне сальдо дорівнювало 3025,3 млн дол.).

У 2011 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили 
відповідно 68 409,8 млн та 82 606,9 млн дол. США, збільшившись по-
рівняно з 2010 р. на 33,1 і 36 %. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами дорівнювало 14 197,1 млн дол. (у 2010 р. цей показник був 
також від’ємним і становив 9337 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснила з парт-
нерами із 222 країн світу. До країн СНД у 2011 р. було експортовано 
38,3 % усіх товарів, до країн ЄС — 26,3 % (у 2010 р. відповідно 36,5 і 
25,4%).

Зросли обсяги експорту товарів до всіх основних країн-партнерів: 
Китаю — на 65,6 % (за рахунок постачання залізних концентратів та 
руд, органічних хімічних сполук, жирів та олій тваринного або рос-
линного походження), Індії — на 58,9 % (за рахунок продажу жирів та 
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олій тваринного або рослинного походження, чорних металів, добрив), 
Польщі — на 56,3 % (за рахунок постачання чорних металів, залізних 
концентратів та руд, електричних машин), Російської Федерації — на 
47,6 %, Італії — на 26, Туреччини — на 24 %.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2010 р. збільши-
лася частка мінеральних палив, нафти і продуктів її перегонки, заліз-
них концентратів та руд, залізничних локомотивів, зернових культур, 
виробів із чорних металів, добрив, продуктів неорганічної хімії, нато-
мість зменшилася частка чорних металів, механічних та електричних 
машин.

У 2011 р. 45 % усіх товарів імпортовано з країн СНД, 31,2 % — із 
країн ЄС (у 2010 р. відповідно 44 і 31,4 %).

Порівняно з 2010 р. імпортні поставки з Білорусі збільшились на 
64 % (за рахунок надходження мінеральних палив, нафти і продуктів 
її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, меха-
нічних машин), з Німеччини — на 49,1 % (за рахунок механічних та 
електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного), 
із США — на 46,7 % (за рахунок мінеральних палив, нафти і продуктів 
її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, меха-
нічних машин), з Італії — на 44,3 %, Китаю — на 33,3, Російської 
Федерації — на 31,2, Польщі — на 14,1 %.

Експорт послуг до країн СНД у 2011 р. становив 45,5 % від загаль-
ного обсягу експорту, до країн ЄС — 26,1 % (у 2010 р. відповідно 47,7 
і 27,1 %).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним парт-
нером України (41,1 % від загального обсягу експорту та 15,2 % — ім-
порту послуг).

У 2011 р. суттєво підвищився експорт послуг до Маршаллових Ост-
ровів — у 4,1 разу, Іспанії — у 2,8 разу, Швейцарії — на 91,8 %, Ка-
захстану — на 90,2, Ізраїлю — на 71,1, Швеції — на 45, Естонії — на 
43,9, Польщі — на 43,7, Белізу — на 40,8, Туркменістану — на 37,7, 
Канади — на 37, Бельгії — на 36,2, Британських Віргінських Остро-
вів — на 32, Великої Британії — на 25,4, Німеччини — на 20,9, Біло-
русі — на 17,2, США — на 15,6 та Російської Федерації — на 9,1 %. 
Водночас зменшились обсяги експорту послуг до Угорщини — на 
62,9 %, Об’єднаних Арабських Еміратів — на 15,3 та Франції — на 9 %.

У структурі зовнішньої торгівлі послугами України, як і раніше, 
основними залишаються транспортні, різні ділові, професійні й техніч-
ні, фінансові, комп’ютерні, послуги з подорожей, з ремонту та державні 
послуги, не віднесені до інших категорій.

У 2011 р. порівняно з 2010 р. збільшився експорт послуг трубопро-
відного, повітряного, залізничного транспорту, різних ділових, про-
фесійних і технічних послуг та послуг з ремонту. При цьому зменши-
лися обсяги фінансових послуг та послуг морського транспорту.

З країн СНД отримано 18,6 % усіх послуг, з країн ЄС — 53,6 % (у 
2010 р. відповідно 17,3 і 55,5 %).

Порівняно з 2010 р. обсяги імпорту послуг майже з усіх країн — 
найбільших торговельних партнерів України збільшилися: з Турк-
меністану — у 3,8 разу, Ізраїлю — у 3,3 разу, Фінляндії — у 2,1 
разу, Казахстану — на 97 %, Угорщини — на 90,5, Італії — на 68,6, 
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Австрії — на 60,1, чехії — на 51,8, Німеччини — на 27,9, Білорусі — 
на 25,2, Туреччини — на 25,1, Швейцарії — на 24,3 і Російської Феде-
рації — на 19,3 %. Водночас зменшилися обсяги імпорту послуг з Па-
нами — на 50,8 %, Єгипту — на 41,5, Франції — на 25,7 та Швеції — на 
11,9 %.

Підвищився імпорт різних ділових, професійних і технічних, ком-
п’ютерних, будівельних послуг, послуг повітряного і залізничного тран-
спорту, послуг з подорожей, державних послуг, не віднесених до інших 
категорій, послуг приватним особам та послуг у галузі культури і від-
починку. Проте зменшились обсяги імпорту фінансових послуг, роялті, 
ліцензійних та інших ділових послуг.

Найактивніше у 2011 р. здійснювали експортно-імпортні операції з 
товарами та послугами підприємства Києва, Донецької, Дніпропетров-
ської, Луганської, Запорізької та Київської областей.

Отже, узагальнюючи наведені вище статистичні дані, які характе-
ризують експортний потенціал України, слід констатувати збільшення 
й раціоналізацію експорту, що, безумовно, можна розглядати як по-
зитивний аспект економічного розвитку держави на шляху її інтеграції 
до міжнародного економічного простору [2].

Варто зазначити, що в Україні створено конкурентоспроможні тех-
нології в аерокосмічній галузі, ракето- та суднобудуванні, виробництві 
нових матеріалів, біотехнології, сфері регулювання хімічних, біохіміч-
них та біофізичних процесів. Великий потенціал мають також вітчиз-
няні агропромисловий та енергетичний комплекси.

Безумовно, все перераховане свідчить про здатність країни зміцнити 
свої позиції на світовому ринку та про наявність можливостей для роз-
ширення експортної політики, коли поряд із традиційними розвивати-
муться й потенційні експортні галузі відповідно до тенденцій на світо-
вому ринку. Цього можна досягти, реалізуючи структурну політику 
сприяння виробництву товарів високого ступеня переробки шляхом 
застосування провідних технологій, які дають змогу ефективніше ви-
користовувати наявні ресурси [3]. 

Наведемо конкретні приклади інноваційних конкурентоспромож-
них технологій, розроблених в Україні. Так, в Інституті електрозварю-
вання імені Є.О. Патона розроблено технології зварювання живих тка-
нин, за допомогою яких можна “ремонтувати” судини та м’язи, що 
стало досить перспективним напрямом у медицині. Цей інститут є най-
більшим в Україні та світі науково-технічним центром у галузі зварю-
вання та спецелектрометалургії. У його складі діють дослідно-конструк-
торське бюро, три дослідні заводи та експериментальне виробництво, а 
основними напрямами наукової діяльності є комплексні дослідження 
природи зварювання та паяння металевих і неметалевих ма теріалів, 
створення на цій основі технологічних процесів, матеріалів та обладнан ня; 
дослідження міцності та носійних властивостей зварних конструкцій і 
технології їх механізованого виробництва; розроблення спеціальних 
електрометалургійних засобів отримання високоякісних сталей та спла-
вів, литих виробів і тонких покриттів з особливими властивостями.

Лабораторія електронно-променевої нанотехнології неорганічних 
матеріалів для медицини Інституту електрозварювання імені Є.О. Па-
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тона та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
займається найперспективнішими у світі напрямами наукових дослі-
джень, тим самим на практиці вирішуючи питання інтеграції України 
у міжнародний економічний простір.

Прикладом ефективної співпраці вищого навчального закладу з під-
приємством є спільний проект Львівського національного університету 
та Миколаївського цементного заводу в галузі використання відходів 
цементної промисловості. У результаті було створено технологію, за-
вдяки якій Львівську область очищають від шин, паперових і дерев’яних 
відходів. Ця розробка отримала Державну премію України і має значні 
міжнародні перспективи.

Технологічний парк “Інститут монокристалів” є найбільшим інно-
ваційним утворенням у північно-східному регіоні України. Перед ним 
поставлено основне завдання створення та виробництва високотехноло-
гічної продукції як для потреб внутрішнього ринку, так і для підви-
щення експортного потенціалу України, а також забезпечення повного 
циклу “дослідження — розробка — впровадження — промисловий 
випуск”.

Слід зауважити, що в рамках українсько-японського співробітни-
цтва на базі японських наукових досягнень в нашій країні впроваджу-
ватимуться інноваційні технології управління фінансовими проектами, 
технології розвитку системи державних фінансів, вивчатимуться мож-
ливості реалізації в Україні інвестиційних проектів та програм. Для 
здійснення співпраці з метою обміну досвідом у сфері управління дер-
жавними фінансами, їх модернізації та проведення адміністративної 
реформи створено Центр знань для запровадження інноваційних тех-
нологій управління фінансовими проектами з використанням передо-
вих японських напрацювань.

Аналіз наявного світового досвіду показує, що зробити економіку 
інноваційною деякі країни змогли протягом 10—15 років [4]. Однак, 
щоб досягти цього, потрібна відповідна інфраструктура — технопарки, 
венчурні фонди, компанії, які підтримують стартапи, а також юридич-
на підтримка захисту інтелектуальної власності. Зрозуміло, що необ-
хідна ціла система, тому нині в нашій державі вже створено робочу 
групу експертів з інноваційних технологій, яка формує законодавчу 
основу для впровадження деяких елементів цієї системи [5]. Це на-
гальне питання, оскільки наразі спостерігається певне відставання 
України від наших найближчих сусідів, скажімо, в Росії вже працює 
венчурний державний фонд та інноваційний центр “Сколково”. 

Отже, максимально повне використання інноваційних технологій 
забезпечуватиме конкурентоспроможність української економіки в 
умовах входження її у світовий економічний простір.

Висновки
1. Аналіз статистичних даних стосовно експортного потенціалу 

України дає змогу констатувати збільшення й раціоналізацію експорту, 
що, безумовно, слід вважати позитивним аспектом економічному роз-
витку країни на шляху її входження до міжнародного економічного 
простору.

2. Українська держава має достатні можливості для зміцнення своїх 
позицій на світовому ринку та для розширення експортної політики, 

60



коли поряд із традиційними розвиватимуться й потенційні галузі екс-
порту відповідно до тенденцій на міжнародному ринку.

3. Для розбудови в країні інноваційної економіки вкрай необхідна 
відповідна інфраструктура (технопарки, венчурні фонди, компанії, які 
підтримують стартапи, юридична підтримка захисту інтелектуальної 
власності), що системно сприятиме інтеграції України у світовий еко-
номічний простір.
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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß 
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ ñòàòüè, äèâåðñèôèêàöèÿ ýíåðãîïîñòàâîê — îäèí èç íàèáî-

ëåå äåéñòâåííûõ èíñòðóìåíòîâ îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû 
çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ðèñêîâ è ñíèæåíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ ñòðàí, ÿâëÿþùèõñÿ 
ìîíîïîëüíûìè ïîñòàâùèêàìè ýíåðãîíîñèòåëåé. Ïðåäëîæåíû àëüòåðíàòèâíûå ïóòè 
ñîòðóäíè÷åñòâà â ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå (ÅÑ, Êàñïèéñêèé ðåãèîí, ÎÏÅÊ).

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåçîïàñíîñòü, âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè, äèâåð-
ñèôèêàöèÿ, çàâèñèìîñòü, ýíåðãîñíàáæåíèå, ñîáñòâåííàÿ äîáû÷à, ñîòðóäíè ÷å-
ñòâî

Èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû ïðåäóñìàòðèâàþò ñðàùèâàíèå íàöèî íàëü-
íûõ ðûíêîâ è ôîðìèðîâàíèå öåëîñòíîãî ðûíî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà ñ åäè-
íîé ïðàâîâîé ñèñòåìîé è òåñíî ñêîîðäèíèðîâàííîé âíóòðåííåé è âíåøíåé 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêîé ãîñóäàðñòâ. Ïîýòîìó îñíîâíîå ïðîòèâîðå÷èå, 
âîçíèêàþùåå â ìèðîâîì õîçÿéñòâå íà ýòàïå ýêîíîìè÷åñêîé ãëîáàëèçàöèè, 
âûçâàíî âçàèìîäåéñòâèåì ïðîöåññîâ èíòåãðàöèè. Îñîáåííî ýòî ñïðàâåäëè-
âî äëÿ ñîâðåìåííûõ èíòåãðàöèîííûõ ïðîáëåì Óêðàèíû.
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Îáúåêòèâíàÿ ñóùíîñòü èíòåãðàöèè çàêëþ÷àåòñÿ â ïåðåïëåòåíèè è 
âçàèìîïðîíèêíîâåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò áî-
ëåå ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ñòðàíàìè. Èíòåãðàöèîííîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî äàåò õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì áîëåå øèðîêèé äîñòóï ê 
ðàçíîãî ðîäà ðåñóðñàì (ôèíàíñîâûì, òðóäîâûì, ìàòåðèàëüíûì), íîâåé-
øèì òåõíîëîãèÿì, à òàêæå ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü ïðîäóêöèþ ñ ðàñ÷åòîì 
íà áîëåå åìêèé ðûíîê. Êðîìå òîãî, èíòåãðàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñïî-
ñîáñòâóåò ðåøåíèþ íàèáîëåå îñòðûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíîãî è ýêîíî ìè-
÷åñêîãî õàðàêòåðà.

Îäíàêî â êîíòåêñòå îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè (ÝíÁ) 
Óêðàèíû ðåøåíèå òàêèõ ïðîáëåì ñòàíîâèòñÿ íå ñëåäñòâèåì èíòåãðàöè-
îííûõ ïðîöåññîâ, à ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ïîñëåäíèõ. Çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàòà Åâðîïåéñêîé êîìèñ-
ñèè ïî âíåøíèì ñâÿçÿì Õüþ Ìèíãàðåëëè, âûñòóïàÿ 7 àïðåëÿ 2011 ã. íà 
çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì èíîñòðàííûõ äåë Åâðîïàðëàìåíòà, ñî-
îáùèë î íåâîçìîæíîñòè äëÿ Óêðàèíû îäíîâðåìåííî âñòóïèòü â Òà-
ìîæåííûé ñîþç ñ Ðîññèåé, Áåëàðóñüþ è Êàçàõñòàíîì è ñîçäàòü çîíó ñâî-
áîäíîé òîðãîâëè  ñ ÅÑ [1]. Ïîýòîìó åñëè íàøà ñòðàíà îòäàñò ïðåäïî÷òåíèå 
òîìó èëè èíîìó âåêòîðó èíòåãðàöèè, òî äîëæíà áóäåò ðåøèòü, êàê îáåñ-
ïå÷èòü ñâîþ ýíåðãåòè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü.

Ïðè îïðåäåëåíèè èíòåãðàöèîííûõ ïðèîðèòåòîâ ãëàâíîé çàäà÷åé äëÿ 
Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ñáàëàíñèðîâàííîãî è óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ íà îñíîâå ó÷àñòèÿ â ìèðîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, ÷òî 
íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ñîçäàíèåì íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ â ñòðàíå ïðèâëåêàòåëüíîé ñðåäû äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàçëè÷íûõ 
ñôåðàõ, â ÷àñòíîñòè â ýíåðãåòè÷åñêîé, ñòàáèëüíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ, 
ñîçäàíèÿ èìèäæà íàäåæíîãî òðàíçèòåðà è îáåñïå÷åíèÿ ÝíÁ. Ïîýòîìó öå-
ëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ïóòåé äèâåðñèôèêàöèè ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ êàê îñíîâíîãî ôàêòîðà îáðåòåíèÿ Óêðàèíîé íåçàâèñèìîñòè â 
âîïðîñàõ âûáîðà èíòåãðàöèîííûõ ïðèîðèòåòîâ è îáåñïå÷åíèÿ ÝíÁ, ÷òî 
äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ýôôåêòèâíîìó âõîæäåíèþ íàøåé 
ñòðàíû â ãëîáàëüíóþ ýêîíîìèêó.

Äèâåðñèôèêàöèþ èñòî÷íèêîâ ýíåðãîðåñóðñîâ ìîæíî îñóùåñòâèòü 
áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ðàçíûìè ñòðàíàìè-ýêñïîðòåðàìè, ïîñêîëü-
êó ýòî îñëàáèò ìîíîïîëüíîå ïîëîæåíèå Ðîññèè íà îòå÷åñòâåííîì 
ýíåðãåòè÷åñêîì ðûíêå è îñâîáîäèò Óêðàèíó îò íåîáõîäèìîñòè âûïîëíÿòü 
îáðåìåíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïî ñîçäàíèþ Òàìîæåííîãî ñîþçà ñ ÐÔ è çîíû 
ñâîáîäíîé òîðãîâëè ñ ÅÑ. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â äàííîé ñôåðå ñõåìàòè÷åñêè ïîêàçàíû íà ðèñ. 1.

Ñåãîäíÿ ãåîïîëèòè÷åñêîå îêðóæåíèå Óêðàèíû ïðîäîëæàåò îñëîæ-
íÿòü ðåàëèçàöèþ åå ñîáñòâåííûõ èíòåðåñîâ, è ñî âðåìåíåì ýòà ñèòóàöèÿ 
òîëüêî óõóäøàåòñÿ. Íåñìîòðÿ íà òðàäèöèîííî “ñïîêîéíóþ” âíåøíþþ 
ïîëèòèêó, ïðàâèòåëüñòâî íàøåé ñòðàíû íå ñìîãëî óñòàíîâèòü íàäåæíûå, 
ðàâíîïðàâíûå, âçàèìîâûãîäíûå îòíîøåíèÿ íè ïî îäíîìó èç êëþ÷åâûõ 
íàïðàâëåíèé ñîòðóäíè÷åñòâà. Íåðåàëèçîâàííîñòü ìíîãîâåêòîðíîé âíåø-
íåé ïîëèòèêè è ïåðèîäè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ â ñòîðîíó “Âîñòîêà” èëè 
“Çàïàäà” âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ âëàñòè äå-
ëàþò íåâîçìîæíûì äàëüíåéøåå ýôôåêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñî âñåìè 
ïàðòíåðàìè è âåäóò ê ïîñòåïåííîìó óõîäó Óêðàèíû ñ ãåîïîëèòè÷åñêîé 
àðåíû.
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Ðèñ. 1. Íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà Óêðàèíû â ñôåðå äèâåðñèôè-
êàöèè ýíåðãîñíàáæåíèÿ

Ïðîåêòû äèâåðñèôèêàöèè â ýíåðãåòè÷åñêîì ñåêòîðå Óêðàèíû. Íàøà 
ñòðàíà íàõîäèòñÿ â ìîíîïîëüíîé çàâèñèìîñòè îò ïîñòàâîê ýíåðãîíîñè-
òåëåé èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòà ñèòóàöèÿ îñîáåííî óñóãóáèëàñü â 
ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïîñêîëüêó â 1990-õ ãîäàõ Óêðàèíà èìåëà òàêæå ïðÿìûå 
êîíòðàêòû íà ïîñòàâêè ãàçà èç ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè, ïîëó÷àëà íà 
ïåðåðàáîòêó íåôòü èç Êàçàõñòàíà (20 %), à ñåé÷àñ èìïîðòèðóåò ðîññèé-
ñêèå ýíåðãîíîñèòåëè — ãàç, íåôòü è ÿäåðíîå òîïëèâî. Îäíîé èç ãëàâíûõ 
ïðè÷èí, ìåøàþùèõ ïðîäâèæåíèþ ïðîåêòîâ äèâåðñèôèêàöèè, ÿâëÿåòñÿ 
íàëè÷èå â Óêðàèíå íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
âëèÿòåëüíûõ ãðóïï, ëîááèðóþùèõ èíòåðåñû Ðîññèè. 

Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå äèâåðñèôèêàöèîííûì ìåðàì â òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêîì êîìïëåêñå (ÒÝÊ) óäåëÿåòñÿ â Ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè 
Óêðàèíû äî 2030 ãîäà, ãäå ïîä÷åðêíóòà íåîáõîäèìîñòü íàëè÷èÿ “íå 
ìåíåå òðåõ èñòî÷íèêîâ ïî êàæäîìó âèäó ýíåðãîðåñóðñîâ ñ 25—30-ïðî-
öåíòíûì îáåñïå÷åíèåì îò îáùåãî îáúåìà” [2]. Äàííàÿ ñòðàòåãèÿ áûëà 
óòâåðæäåíà â 2007 ã., îäíàêî åå öåëè äî ñèõ ïîð íå ðåàëèçîâàíû íà 
ïðàêòèêå, âñëåäñòâèå ÷åãî óêðàèíñêèé ÒÝÊ ñòðåìèòåëüíî òåðÿåò ïîòåí-
öèàë, íåîáõîäèìûé íå òîëüêî äëÿ ðàçâèòèÿ, íî è äàæå äëÿ ïîääåðæà-
íèÿ ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ. 

Â ïîñëåäíèå ãîäû òåêóùèå è ñòðàòåãè÷åñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå èíòåðåñû 
Óêðàèíû èíîãäà âñòóïàëè â ïðîòèâîðå÷èå ïðè ðåàëèçàöèè òåõ èëè 
èíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðîññèéñêî-óêðàèíñêèõ îòíî-
øåíèé. Â òî æå âðåìÿ ÅÑ è Ðîññèÿ, ìåæäó êîòîðûìè â ýíåðãåòè÷åñêîì 
ñåêòîðå ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû, ïðåäëàãàþò ïðîåêòû, 
âûãîäíûå ïðåæäå âñåãî èì, ïðåíåáðåãàÿ ïðè ýòîì èíòåðåñàìè íàøåé 
ñòðàíû. Íî Óêðàèíà êàê ýíåðãåòè÷åñêèé ïîñðåäíèê ìåæäó ÅÑ è Ðîñ-
ñèåé íå òîëüêî íå äîëæíà áûòü ïðè÷èíîé êîíôëèêòîâ, íî, íàïðîòèâ, 
äîëæíà îáúåäèíÿòü è ó÷èòûâàòü èíòåðåñû âñåõ ñòîðîí. 

Êðîìå òîãî, õîòÿ äèâåðñèôèêàöèîííàÿ ïîëèòèêà Óêðàèíû íàïðàâ-
ëåíà ïðåæäå âñåãî   íà îñëàáëåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè îò Ðîñ-
ñèè, ïîñëåäíÿÿ áûëà, åñòü è äîëæíà îñòàâàòüñÿ â äàëüíåéøåì ñòðàòåãè-

 1. ЕС: 
• транзит;  
• технологии возобновляемых 
источников энергии 

2. Россия (импорт):  
• природный газ; 
• нефть 

Украина 

Внутренняя диверсификация 

Разработка 
собственных 

энергоресурсов 

Внедрение 
возобновляемых 

источников энергии 

3. Каспийский 
регион (импорт): 
• природный газ; 
• нефть 

4. ОПЕК (импорт):  
• нефть 
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÷åñêèì ïàðòíåðîì Óêðàèíû ïî÷òè ïî âñåì ýíåðãåòè÷åñêèì âîïðîñàì. Ýòè 
îòíîøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âçàèìîâûãîäíûìè: Óêðàèíà ïîëó÷àåò ýíåðãî ðå-
ñóðñû, à Ðîññèÿ èõ ðåàëèçóåò è èñïîëüçóåò óêðàèíñêèå òðàí çèòíûå 
òðóáîïðîâîäû. 

Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå, â ÷àñòíîñòè 
äèâåðñèôèêàöèÿ ýíåðãîñíàáæåíèÿ, — ýòî îäèí èç äåéñòâåííûõ èíñòðó-
ìåíòîâ íåéòðàëèçàöèè óãðîç è ãàðàíòèðîâàíèÿ ÝíÁ. Öåëÿìè äèâåð-
ñèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ è ïóòåé ïîñòàâîê ãàçà â Åâðàçèè êàê ôàêòîðà 
îáåñïå÷åíèÿ ÝíÁ ÿâëÿþòñÿ óìåíüøåíèå ðèñêîâ íà âñåé öåïè ýíåðãî-
ñíàáæå íèÿ, ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåíòíîãî ðûíêà äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ 
îòíî øåíèé ìåæäó ýêñïîðòåðàìè è èìïîðòåðàìè, óìåíüøåíèå ïîëèòè-
÷åñêîãî âëèÿíèÿ ñòðàí — ìîíîïîëüíûõ ïîñòàâùèêîâ è òðàíçèòåðîâ.

Ðàññìîòðèì âîçìîæíûå âåêòîðû äèâåðñèôèêàöèè ýíåðãîïîñòàâîê 
äëÿ Óêðàèíû.

1. Åâðîïåéñêèé Ñîþç ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ èìïîðòåðîâ 
ýíåðãîíîñèòåëåé â ìèðå — åãî çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà ñîñòàâëÿåò ïðè-
ìåðíî 53 %. Äèâåðñèôèêàöèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îáùàÿ çàäà÷à âñåõ 
÷ëåíîâ ÅÑ, ïîòîìó ÷òî ñîëèäàðíîñòü â âîïðîñàõ ýíåðãåòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì ïðèíöèïîì ÷ëåíñòâà. Òàêèì îáðàçîì, ñî-
òðóäíè÷åñòâî â ñôåðå ÝíÁ äëÿ ÅÑ îñíîâûâàåòñÿ:

— íà ðàñïðåäåëåíèè ðèñêîâ è ñîâìåñòíîì èñïîëüçîâàíèè îáúåäè-
íåííîãî âëèÿíèÿ ÅÑ â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ, ÷òî áîëåå ýôôåê-
òèâíî, ÷åì âîçäåéñòâèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ;

— ñòðàòåãè÷åñêîì ïîäõîäå ê ðåøåíèþ ïðîáëåì ÝíÁ (êîìïëåêñíîñòü 
ìåðîïðèÿòèé, äîëãîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà);

— ãèáêîñòè â ðàññìîòðåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ àðãóìåí-
òîâ ïðè îáîñíîâàíèè âûáîðà äèâåðñèôèêàöèîííîãî ïðîåêòà.

Ïðåèìóùåñòâà ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÅÑ:
— ñõîäñòâî ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè ðåñóðñàìè, çàâèñèìîñòü îò 

ïîñòàâîê ïðèðîäíîãî ãàçà èç Ðîññèè, îáùåå ñòðåìëåíèå óïðî÷èòü ÝíÁ 
 äåëàþò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÅÑ êðàéíå ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ Óêðàèíû;

— ëèáåðàëèçàöèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåé-
ñêèìè òðåáîâàíèÿìè, ïîâûøåíèå êîíêóðåíöèè, ñîçäàíèå ðàâíûõ óñëî-
âèé äëÿ ïðîåêòîâ ïîñòàâîê;

— ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ïðîåêòîâ;

— ôîðìèðîâàíèå êà÷åñòâåííîé ïåðñïåêòèâíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ïî-
ëèòèêè;

— îáìåí îïûòîì èñïîëüçîâàíèÿ âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè (ÂÈÝ), â ÷àñòíîñòè, â ïðîöåññå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ãåðìàíèåé;

— ðàçðàáîòêà ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ïðîãðàìì è èìïîðò ýíåðãîñáå ðå-
ãàþùèõ òåõíîëîãèé.

Íåäîñòàòêè åâðîïåéñêîãî âåêòîðà ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà:
— âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ îáùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëàìåíòèðóþ-

ùåãî äèâåðñèôèêàöèþ èñòî÷íèêîâ ïîñòàâîê ÿäåðíîãî òîïëèâà, è èç-çà 
êàðäèíàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûõ ïîäõîäîâ ðàçíûõ ñòðàí ÅÑ ê ÿäåðíîé 
ýíåðãåòèêå Óêðàèíà íå ïîëó÷èò ñóùåñòâåííûõ ðåêîìåíäàöèé ïî ýòîìó 
âîïðîñó, õîòÿ ïîëåçíûì ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ôðàíöèåé — ëèäåðîì 
â äàííîé ñôåðå;
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— çàèíòåðåñîâàííîñòü ÅÑ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Óêðàèíîé òîëüêî êàê ñ 
ïîñðåäíèêîì â òðàíçèòå ïðèðîäíîãî ãàçà èç Ðîññèè ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ïðåíåáðåæåíèþ èíòåðåñàìè óêðàèíñêîé ñòîðîíû è çàêëþ÷åíèþ êîíò-
ðàêòîâ, âçàèìîâûãîäíûõ òîëüêî äëÿ Ðîññèè è ÅÑ;

— íàëè÷èå íåçíà÷èòåëüíîãî ïîòåíöèàëà äëÿ èìïîðòà ýíåðãîðåñóðñîâ 
èç ñòðàí ÅÑ.

2. Ðîññèÿ. Äèâåðñèôèêàöèîííàÿ ïîëèòèêà Ðîññèè èìååò òî÷å÷íûé 
õàðàêòåð: îíà îñíîâàíà íà êðóïíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòàõ è   ïðè-
îáðåòàåò ñèñòåìíûé õàðàêòåð â âîïðîñàõ ìèíèìèçàöèè èëè ïîëíîãî 
èñêëþ÷åíèÿ ó÷àñòèÿ òðàíçèòíûõ ñòðàí â ïðîåêòàõ íîâûõ íåôòÿíûõ è 
ãàçîâûõ òðóáîïðîâîäîâ.

Ðîññèÿ ÷àñòî âîñïðèíèìàåò ïðîåêòû ÅÑ ïî äèâåðñèôèêàöèè èñòî÷-
íèêîâ ïîñòàâîê ýíåðãîíîñèòåëåé êàê óãðîçó ñîáñòâåííîé ÝíÁ è â îòâåò 
ðàçðàáàòûâàåò êîíòðïðîåêòû ñ öåëüþ ñðûâà åâðîïåéñêèõ. Ðåçóëüòàòîì 
“ãîíêè äèâåðñèôèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ” ìåæäó ÅÑ è Ðîññèåé ÿâëÿåòñÿ 
íàãíåòàíèå âçàèìíîãî íåäîâåðèÿ. Ïîçèöèÿ Óêðàèíû ìåæäó äâóìÿ “ñè-
ëàìè” ÿâëÿåòñÿ ïàññèâíîé, ò. å. íàøà ñòðàíà íå ìîæåò ïîâëèÿòü íà èõ 
ðåøåíèå.

Âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ Ðîññèåé íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü èñòîðè÷åñ-
êèå àñïåêòû è ïðåäûäóùèé îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ 
çàâèñèìîñòè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîñòðîèòü óêðàèíñêî-ðîññèéñêèå îòíîøå-
íèÿ íà ïðèíöèïàõ ðàâíîïðàâíîãî ïàðòíåðñòâà äâóõ ñóâåðåííûõ ãîñó-
äàðñòâ ïðîáëåìàòè÷íî, Óêðàèíå ñëåäóåò èñêàòü äðóãèå ïóòè âçàèìî-
âûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà äëÿ îñëàáëåíèÿ íàïðÿæåííîñòè äàííûõ 
îòíîøåíèé, îáóñëîâëåííîé ïî÷òè ïîëíîé çàâèñèìîñòüþ. Äëÿ ýòîãî íóæ-
íî ïðåæäå âñåãî ñíèçèòü óðîâåíü êîíôëèêòíîñòè óêðàèíñêî-ðîññèéñêèõ 
îòíîøåíèé â äðóãèõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé è ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè, à 
òàêæå êîîðäèíèðîâàòü ñâîè øàãè ñ ÅÑ, ìàêñèìàëüíî çàùèùàÿ ñîá-
ñòâåííûå íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû [3].

Íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííîå óðåãóëèðîâàíèå “ãàçîâîãî êîíôëèêòà”, 
åñòü ìíîãî ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò â ëþáîé ìîìåíò ñïîñîáñòâîâàòü åãî 
âîçîáíîâëåíèþ, ïðåèìóùåñòâåííî ïî èíèöèàòèâå Ðîññèè. Âî èçáåæà-
íèå ýòîãî Óêðàèíà äîëæíà ðàçðàáîòàòü ýôôåêòèâíóþ è ïðîçðà÷íóþ 
ýíåðãåòè÷åñêóþ ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà ðàçâèòèå òàêèõ îòíîøå-
íèé ñ Ðîññèåé è ñòðàíàìè ÅÑ, êîòîðûå îáåñïå÷àò íàöèîíàëüíóþ 
ýíåðãåòè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü è îêàæóò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ÝíÁ 
Åâðîïû. Íà÷àëüíûì è íàèáîëåå âàæíûì ýòàïîì ðåãóëèðîâàíèÿ äîëæíî 
ñòàòü ãàðàíòèðîâàíèå íàäåæíîñòè öåïè ýíåðãîñíàáæåíèÿ — îò äîáû÷è 
÷åðåç êóïëþ-ïðîäàæó è òðàíñïîðòèðîâêó ê ïîòðåáëåíèþ ýíåðãîðåñóð-
ñîâ — ñ îïòèìàëüíûì ó÷åòîì èíòåðåñîâ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ýòèõ îòíî-
øåíèé.

Äèâåðñèôèêàöèÿ èñòî÷íèêîâ è ïóòåé ïîñòàâîê ïðèðîäíîãî ãàçà èìå-
åò îñîáåííîñòè, îáóñëîâëåííûå åãî ôèçè÷åñêèìè è òåõíîëîãè÷åñêèìè 
ñâîéñòâàìè (èñïîëüçîâàíèå òðóáîïðîâîäîâ). Ýòî îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí, 
îïðåäåëÿþùèõ ïðîáëåìàòèêó ôîðìèðîâàíèÿ ìèðîâîãî è ðåãèîíàëüíûõ 
ãàçîâûõ ðûíêîâ.

Ïîääåðæàíèå è ðàçâèòèå ãàçîâîé èíôðàñòðóêòóðû òðåáóåò áóëüøèõ 
êàïèòàëîâëîæåíèé, ÷åì èíôðàñòðóêòóðà íåôòåïðîâîäîâ, ïîýòîìó äëÿ 
ìèíèìèçàöèè ðèñêîâ ïðè çíà÷èòåëüíîì èíâåñòèðîâàíèè âçàèìîîòíî-
øåíèÿ â ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè áàçèðóþòñÿ íà äîëãîñðî÷íûõ îáÿçà-
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òåëüñòâàõ ïîòðåáèòåëÿ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò ïðèâåñòè ê äëèòåëü-
íîé çàâèñèìîñòè îò ïîñòàâùèêà.

Ïðåèìóùåñòâà ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ðîññèåé:
— ïîñòàâêà òðåõ ãëàâíûõ ïðèðîäíûõ ýíåðãîðåñóðñîâ, îáåñïå÷èâàþ-

ùèõ ðàáîòó ÒÝÊ Óêðàèíû;
— äëèòåëüíûå, èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ îòíîøåíèÿ ìåæäó ñòðàíà-

ìè, êîòîðûå â ïðîøëîì âõîäèëè â ñîñòàâ åäèíîãî ãîñóäàðñòâà — ÑÑÑÐ;
— ôèíàíñîâûå ïîñòóïëåíèÿ îò óñëóã ïî òðàíçèòó ðîññèéñêèõ ïðè-

ðîäíîãî ãàçà è íåôòè â ñòðàíû ÅÑ.
Íåäîñòàòêîì ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â äàííîì íàïðàâëåíèè ÿâëÿ-

åòñÿ ñóùåñòâåííàÿ óãðîçà ÝíÁ Óêðàèíû, îáóñëîâëåííàÿ ïî÷òè ïîë -
íîé çàâèñèìîñòüþ îò èìïîðòà èç Ðîññèè, ÷òî ïðèâîäèò ê ìîíîïîëüíîìó 
ïîëîæåíèþ ïîñëåäíåé íà óêðàèíñêîì ýíåðãåòè÷åñêîì ðûíêå â ñôåðå 
ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé èãíîðèðîâàíèå íàöèîíàëüíûõ 
èíòåðåñîâ Óêðàèíû, íàâÿçûâàíèå ñâîèõ ïðàâèë è óñëîâèé, ïîëíóþ 
ìàíèïóëÿöèþ.

3. Êàñïèéñêèé ðåãèîí. Òóðêìåíèñòàí îáëàäàåò âòîðûìè ïî îáúåìàì 
çàïàñàìè ïðèðîäíîãî ãàçà â ÑÍÃ è íà ñåãîäíÿ èìååò ñîãëàøåíèÿ, êàñà-
þùèåñÿ ïîñòàâîê ýòîãî ýíåðãîíîñèòåëÿ â ÅÑ, Ðîññèþ, Èðàí, Ïàêèñòàí 
è Èíäèþ, à òàêæå â Êèòàé (âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû).

Íàïðÿæåííûå îòíîøåíèÿ ñ Ðîññèåé ñïîñîáñòâîâàëè àêòèâèçàöèè 
óñèëèé Òóðêìåíèñòàíà è ÅÑ ïî ïðîäâèæåíèþ ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà 
ãàçîïðîâîäà “Íàáóêêî” â îáõîä Ðîññèè. Ïðàâèòåëüñòâî Òóðêìåíèñòàíà 
è íåìåöêèé êîíöåðí “RWE AG” ïîäïèñàëè ìåìîðàíäóì î äîëãîñðî÷íîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïðÿìûå çàêóïêè ïðèðîäíîãî ãàçà, 
ïðîäàæó è ïåðåäà÷ó íåìåöêèõ òåõíîëîãèé, ïîääåðæêó â ðàçâèòèè ãåî-
ëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò [4].

Èíòåðåñû Òóðêìåíèñòàíà â îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèÿ çàêëþ÷àþòñÿ â 
ðàçâèòèè ãàçîâîãî ñåêòîðà, äèâåðñèôèêàöèè ïîòðåáèòåëåé ãàçà ïî ðàç-
íûì íàïðàâëåíèÿì, ñíèæåíèè çàâèñèìîñòè îò Ðîññèè â ýêñïîðòå ñîá-
ñòâåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà, à òàêæå â ñòðåìëåíèè âûéòè èç ìåæäóíà-
ðîäíîé èçîëÿöèè çà ñ÷åò ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ãàçîâîì 
ñåêòîðå è ïðèâëå÷ü èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè.

Àçåðáàéäæàí ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ íåòòî-ýêñïîðòåðîì ãàçà ñîáñòâåííûõ 
ìåñòîðîæäåíèé è íàìåðåí ïðåâðàòèòüñÿ èç ðåãèîíàëüíîãî ïîñòàâùèêà 
ïðèðîäíîãî ãàçà â åâðîïåéñêîãî. Ñóùåñòâóåò ìíîãî ïðîåêòîâ ïîêóïêè 
àçåðáàéäæàíñêîãî ãàçà: ãàçîïðîâîäû Ìîçäîê — Êàçè-Ìàãîìåä (â Ðîñ-
ñèþ) ïðîåêòíîé ìîùíîñòüþ 10 ìëðä êóá. ì â ãîä, Òóðöèÿ — Ãðåöèÿ — 
Èòàëèÿ è “Íàáóêêî” [4].

Â ñôåðå ãàçîñíàáæåíèÿ Àçåðáàéäæàí çàèíòåðåñîâàí â óêðåïëåíèè 
ýêñïîðòíûõ ïîçèöèé, äèâåðñèôèêàöèè ïîòðåáèòåëåé ãàçà ïî ðàçëè÷-
íûì íàïðàâëåíèÿì (â òîì ÷èñëå â ÅÑ) è ôîðìèðîâàíèè òðàíçèòíûõ ïî-
òîêîâ.

Óçáåêèñòàí — êðóïíûé ðåãèîíàëüíûé ýêñïîðòåð è òðàíçèòåð ïðè-
ðîäíîãî ãàçà. Åãî èíòåðåñû â ãàçîñíàáæåíèè — ïðèîðèòåòíîå ðàçâèòèå 
ãàçîâîãî ñåêòîðà, óâåëè÷åíèå äîõîäîâ îò òðàíçèòà, óñèëåíèå ðåãèîíàëü-
íîãî âëèÿíèÿ íà ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè.

Êàçàõñòàí èìååò çíà÷èòåëüíûå çàïàñû ïðèðîäíîãî ãàçà, ÿâëÿåòñÿ 
âàæíûì òðàíçèòåðîì, îäíàêî ôàêòè÷åñêè îñòàåòñÿ “ïðèäàòêîì” Ðîñ-
ñèè, ïîýòîìó çàèíòåðåñîâàí  â ïðîäîëæåíèè îáùåé ïîëèòèêè ñ Ðîññèåé è 
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ïðèâëå÷åíèè òðàíçèòíîãî òóðêìåíñêîãî ãàçà (äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè â 
Ðîññèþ è Êèòàé).

Ïðåèìóùåñòâà ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñî ñòðàíàìè Êàñïèéñêîãî 
ðåãèîíà:

— ýòî ñóùåñòâåííûé øàã â äèâåðñèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ïîñòàâîê 
ýíåðãîðåñóðñîâ, ñâÿçàííûé ñ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ñòðàí — ïîñòàâ-
ùèêîâ îäíîãî âèäà òîïëèâà (ñ îäíîé äî ÷åòûðåõ), ÷òî ñïîñîáñòâóåò 
óêðåïëåíèþ ÝíÁ ñòðàíû;

— ïðåîäîëåíèå ìîíîïîëüíîãî ïîëîæåíèÿ Ðîññèè íà ýíåðãåòè÷åñêîì 
ðûíêå Óêðàèíû ïî ïîñòàâêàì ïðèðîäíîãî ãàçà è íåôòè, ñíèæåíèå 
ýíåðãîçàâèñèìîñòè, ÷òî ïîçâîëèò èçáåæàòü ìàíèïóëèðîâàíèÿ è ïîëèòè-
÷åñêîãî äàâëåíèÿ;

— ðàñøèðåíèå òðàíçèòíûõ âîçìîæíîñòåé, óâåëè÷åíèå äîõîäîâ îò 
òðàíñïîðòèðîâêè ïðèðîäíîãî ãàçà ÷åðåç òåððèòîðèþ Óêðàèíû â ñòðà-
íû ÅÑ.

Íåäîñòàòêè ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â äàííîì íàïðàâëåíèè:
— ïîâûøåíèå öåí íà ýíåðãîðåñóðñû;
— óõóäøåíèå îòíîøåíèé ñ Ðîññèåé èç-çà ñîêðàùåíèÿ ïîñòàâîê;
— äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû íà ðàçâèòèå ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû, 

ìîäåðíèçàöèþ òðóáîïðîâîäîâ;
— äëèòåëüíîå îæèäàíèå ââåäåíèÿ ïðîåêòîâ â äåéñòâèå.
4. ÎÏÅÊ. Îäíèì èç âàðèàíòîâ âûõîäà èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ÿâ-

ëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî íå òîëüêî ñ ÅÑ è ñòðàíàìè ÑÍÃ, íî è ñ ñàìîé ìîù-
íîé ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé ýêñïîðòåðîâ ïðèðîäíûõ ýíåðãî-
ðåñóðñîâ — ÎÏÅÊ. Ýòà îðãàíèçàöèÿ áûëà ñîçäàíà íà êîíôåðåíöèè â 
Áàãäàäå â 1960 ã., è ñ 2007 ã. â åå ñîñòàâ âõîäÿò 12 ñòðàí — ìèðîâûõ 
ëèäåðîâ ïî äîáû÷å è ýêñïîðòó íåôòè [5].

Âçàèìîîòíîøåíèÿ Óêðàèíû ñî ñòðàíàìè ÎÏÅÊ ïîêà íå íàñòîëüêî 
àêòèâíû, ÷òîáû ãîâîðèòü î ÷åòêèõ ïðîåêòàõ è ñîãëàøåíèÿõ î ïîñòàâ-
êàõ. Îäíàêî îïðåäåëåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî óæå îñóùåñòâëÿåòñÿ. Òàê, 
 íàïðèìåð, â 2010 ã. Óêðàèíà ñòàëà ïîñðåäíèêîì â òðàíñïîðòèðîâêå 
80 òûñ. ò âåíåñóýëüñêîé íåôòè íà Ìîçûðñêèé ÍÏÇ â Áåëîðóññèè. À â 
àïðåëå 2011 ã. ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïîñëà Âåíåñóýëû â Óêðàèíå ñ çàìåñòè-
òåëåì ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Óêðàèíû, âî âðåìÿ 
êîòîðîé îáñóæäàëîñü ñîãëàøåíèå î äâóñòîðîííåì òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êîì ñîòðóäíè÷åñòâå. Îäíàêî òàêèå äîãîâîðû íåîáõîäèìî çàêëþ÷àòü íå 
òîëüêî ñ Âåíåñóýëîé, à ïðåæäå âñåãî ñî ñòðàíàìè Ïåðñèäñêîãî çàëèâà 
èç-çà ãåîãðàôè÷åñêîé áëèçîñòè è çíà÷èòåëüíîãî ïîòåíöèàëà ïîñòàâîê 
íåôòè [6].

Ïðåèìóùåñòâà ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñî ñòðàíàìè ÎÏÅÊ:
— äèâåðñèôèêàöèÿ ïîñòàâîê íåôòè è, ñîîòâåòñòâåííî, ñíèæåíèå çà-

âèñèìîñòè îò èìïîðòà ýòîãî ýíåðãîðåñóðñà èç Ðîññèè;
— ðàñøèðåíèå òðàíçèòíûõ âîçìîæíîñòåé, óâåëè÷åíèå äîõîäîâ îò 

òðàíñïîðòèðîâêè.
Íåäîñòàòêè ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â äàííîì íàïðàâëåíèè:
— íåîáõîäèìîñòü íàëàæèâàíèÿ îòíîøåíèé ïî÷òè “ñ íóëÿ”;
— äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî òðàíçèòà òðåáóþòñÿ çíà÷èòåëüíûå 

èíâåñòèöèîííûå âëîæåíèÿ â ìîäåðíèçàöèþ óêðàèíñêèõ íåôòå ïðî âî äîâ;
— âîçìîæíîå íåäîâåðèå ýêñïîðòåðîâ ê íîâîìó ïîñðåäíèêó.
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Äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé îöåíêè öåëåñîîáðàçíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà 
Óêðàèíû ïî âîïðîñàì äèâåðñèôèêàöèè ïîñòàâîê ýíåðãîíîñèòåëåé ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü ñèñòåìó ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòåðèåâ (ðèñ. 2).

Ðèñ. 2. Êðèòåðèè îöåíêè öåëåñîîáðàçíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà

Âíóòðåííÿÿ äèâåðñèôèêàöèÿ. Ïåðåõîä íà âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íè-
êè ýíåðãèè âìåñòî óãëåâîäîðîäîâ è àòîìíîé ýíåðãåòèêè ÿâëÿåòñÿ íà-
ñòîëüêî ïðèâëåêàòåëüíûì ïî ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è ýêîëî ãè-
÷åñêèì ýôôåêòàì, ÷òî âîçíèêàåò âîïðîñ, ïî÷åìó îí äî ñèõ ïîð íå 
îñóùåñòâëåí. Êîëåáàíèÿ öåí íà íåôòü è äðóãèå òðàäèöèîííûå ýíåðãî-
íîñèòåëè, ñòðåìèòåëüíîå èñ÷åðïàíèå ýíåðãîðåñóðñîâ è íåîáõîäèìîñòü 
çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû ïîáóæäàþò ê èñïîëüçîâàíèþ ÂÈÝ. Íà ñåãîä-
íÿ äîëÿ ÂÈÝ â ìèðîâîì ýíåðãîáàëàíñå ñîñòàâëÿåò 13 %, â òî âðåìÿ êàê íà 
íåôòü ïðèõîäèòñÿ 34 %, íà óãîëü — 24, à íà ïðèðîäíûé ãàç — 21 % [7].

Ïðåèìóùåñòâà ÂÈÝ:
— íåèñ÷åðïàåìîñòü (ïî ïðîãíîçàì, ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ íåôòè, ïðè-

ðîäíîãî ãàçà è óðàíà õâàòèò íà 50 ëåò, à ýíåðãèÿ âåòðà è ñîëíöà íåèñ-
òîùèìà);

— ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü (îòñóòñòâèå âðåäíûõ âûáðîñîâ);
— ñðàâíèòåëüíî äåøåâàÿ ýêñïëóàòàöèÿ (äëÿ ãåíåðèðóþùèõ ñòàíöèé 

íà ÂÈÝ íå òðåáóþòñÿ ïåðèîäè÷åñêèé ðåìîíò è ïîñòîÿííîå ïðèñóòñòâèå 
îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà);

— àâòîíîìíîñòü (âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íà ðàññòîÿíèè îò ëè-
íèé ýëåêòðîïåðåäà÷).

Íåäîñòàòêàìè ÿâëÿþòñÿ:
— ìàëàÿ ìîùíîñòü (óñòàíîâëåííûå ìîùíîñòè è ÊÏÄ “çåëåíûõ” 

ýëåêòðîñòàíöèé íå ñîïîñòàâèìû ñ òðàäèöèîííûìè);
— íåîáõîäèìîñòü çíà÷èòåëüíûõ êàïèòàëîâëîæåíèé;
— çàâèñèìîñòü îò âíåøíèõ ôàêòîðîâ (ñíèæåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðî-

èçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ);
— çíà÷èòåëüíàÿ ïëîùàäü (äëÿ ýëåêòðîñòàíöèé íà ÂÈÝ òðåáóþòñÿ 

áîëüøèå òåððèòîðèè).
Îñîáîãî âíèìàíèÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, çàñëóæèâàåò èñïîëüçîâàíèå 

ýíåðãèè âåòðà. Öåëåñîîáðàçíîñòü ðàçâèòèÿ âåòðîýíåðãåòèêè îáóñëîâëå -
íà ïðåæäå âñåãî çíà÷èòåëüíûìè òåððèòîðèàëüíûìè è èíôðàñòðóêòóð-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè Óêðàèíû.

 Критерии оценки 

Политические 
• политическое 
давление; 
• коррупцион-
ные схемы; 
• исторически 
сложившиеся 
отношения 

Технические 
• трансфер тех-
нологий; 
• наличие соот-
ветствующего 
опыта; 
• качество топ-
лива 

Социальные 
• потребление 
энергии на душу 
населения; 
• программы 
энергосбереже-
ния 

 

Экономические 
• объемы поста-
вок; 
• изменение цен; 
• привлечение 
инвестиций; 
• энергетическая 
эффективность 
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Â ðåøåíèè äàííîãî âîïðîñà Óêðàèíà ìîæåò ïîëó÷èòü çíà÷èòåëüíóþ 
ïîääåðæêó è ðåêîìåíäàöèè ñòðàí ÅÑ, è ñ íåêîòîðûìè èç íèõ ñîòðóäíè-
÷åñòâî â ýòîé ñôåðå óæå ðàçâèâàåòñÿ. Òàê, â íà÷àëå 2007 ã. ïîðòóãàëü-
ñêèé õîëäèíã “Martifer Group” ñòàë ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðîì ïðî-
åêòà “ÍÎÂÀ-ÝÊÎ” — êîìïàíèè, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâîì 
äâóõ âåòðÿíûõ ýëåêòðîñòàíöèé â ÀÐ Êðûì [8]; â ðàìêàõ Îðãàíèçàöèè 
×åðíîìîðñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñîçäàíû ñîâìåñòíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ ïî âíåäðåíèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé è ïðîèçâîä-
ñòâó îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âåòðîýíåðãåòèêè íà áàçå ÎÀÎ “Ïíåâìàòèêà” 
(ã. Ñèìôåðîïîëü), ñòîèìîñòü ïðîåêòà — 1 ìëí äîëë. ÑØÀ, à ñðîê åãî 
ðåàëèçàöèè — 4 ãîäà; Èíñòèòóò âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêè ÍÀÍ 
Óêðàèíû óñòàíîâèë êîíòàêòû ñ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè öåíòðàìè 
âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêè Ãåðìàíèè, Äàíèè, ÑØÀ è äð.

Ðàçðàáîòêà ñîáñòâåííûõ ýíåðãîðåñóðñîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áåç 
ïðèâëå÷åíèÿ êðóïíûõ êîìïàíèé-èíâåñòîðîâ íåôòåãàçîâûé ñåêòîð 
Óêðàèíû íå ñìîæåò ðåàëèçîâàòü ñâîè âîçìîæíîñòè ïî äîáû÷å ýòèõ 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è áóäåò îáðå÷åí íà äàëüíåéøóþ äåãðàäàöèþ.

Íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå â Óêðàèíå çàëåæåé ãàçà, äîñòàòî÷íûõ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ îòå÷åñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé, èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò óìåíüøàþòñÿ îáúåìû åãî äîáû÷è, à 
âîçìîæíîñòè è ðåñóðñû øåëüôà ×åðíîãî ìîðÿ íå èñïîëüçóþòñÿ. Ìåñòî-
ðîæäåíèÿ íåôòè èñòîùåíû íà 85—90 %, à ñðåäñòâà íà íîâûå ãåîëîãî-
ðàçâåäî÷íûå ðàáîòû íå âûäåëÿþòñÿ. Òåõíîëîãèÿ ïåðåðàáîòêè íåôòè íà 
óêðàèíñêèõ çàâîäàõ ÿâëÿåòñÿ óñòàðåâøåé è íåýôôåêòèâíîé, ÷òî ïðèâî-
äèò ê çíà÷èòåëüíûì ïîòåðÿì. Ðåñóðñû îòå÷åñòâåííîé íåôòè ñîñòàâëÿþò 
850 ìëí ò, à îáúåìû åå äîáû÷è çà 2009 ã. — âñåãî 3,6 ìëí ò [7].

Îïðåäåëåííûå ñäâèãè â ðàçðàáîòêå øåëüôà ×åðíîãî ìîðÿ óæå èìå-
þòñÿ. Òàê, â 2007 ã. ôèðìà “Vanco International” (äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ 
àìåðèêàíñêîé “Vanco Energy Company”) ïîëó÷èëà ëèöåíçèþ íà ãåî-
ëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå Ïðèêåð÷åíñêîãî ó÷àñòêà è èññëåäîâàòåëüñêî-ïðî-
ìûøëåííóþ äîáû÷ó íåôòè, ïðèðîäíîãî ãàçà è ãàçîêîíäåíñàòà â åãî ïðå-
äåëàõ. Ðåàëèçàöèÿ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ ñ êîìïàíèÿìè “Chevron” (ÑØÀ) 
è “Shell” (Íèäåðëàíäû — Âåëèêîáðèòàíèÿ) ïî äîáû÷å ñëàíöåâîãî ãàçà è 
ðàçðàáîòêå øåëüôà ×åðíîãî ìîðÿ ïîçâîëèò çà ïÿòü-ñåìü ëåò óâåëè÷èòü 
äîáû÷ó ïðèðîäíîãî ãàçà â Óêðàèíå ïî÷òè âäâîå. Èíîñòðàííûå êîìïà íèè 
ãîòîâû èíâåñòèðîâàòü â ñîçäàíèå òåõíîëîãèé äîáû÷è ýíåðãîíîñèòåëåé 
îêîëî 2 ìëðä äîëë. ÑØÀ. Èíòåðåñ ê óêðàèíñêîìó øåëüôó ïðîÿâëÿþò 
òàêæå Òóðöèÿ è Êèòàé, ñ ïîñëåäíèì ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñîâìåñò-
íîé ðàçðàáîòêå íåôòåãàçîâûõ ðåñóðñîâ øåëüôà ×åðíîãî ìîðÿ — ñòîè-
ìîñòü ýòîãî ïðîåêòà ñîñòàâèò îêîëî 200 ìëí äîëë. ÑØÀ. Ðîññèÿ òàêæå 
ïðîäîëæàåò ðåàëèçàöèþ ñâîèõ èíòåðåñîâ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Ñîâ-
ìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå “Ãàçïðîìà” è “Íåôòåãàçà Óêðàèíû”, ñîçäàíèå 
 êîòîðîãî ñåé÷àñ îáñóæäàþò Ðîññèÿ è Óêðàèíà, ìîæåò ïîëó÷èòü ëèöåí-
çèþ íà ðàçðàáîòêó ñïîðíîãî ó÷àñòêà “Ïîäíÿòèå Ïàëëàñà” íà øåëüôå 
×åðíîãî ìîðÿ [4].

Äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îñâîåíèþ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ 
óêðàèíñêîãî øåëüôà ñëåäóåò:

1) ñîçäàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ óïðàâëåí÷åñêóþ ñòðóêòóðó ïðîåêòîâ;
2) ðàçðàáîòàòü êîìïëåêñíûé ïëàí îñâîåíèÿ ìîðñêèõ íåôòåãàçîâûõ 

ðåñóðñîâ;
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3) îáåñïå÷èòü ïðîãðàììû êà÷åñòâåííîé ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèåé;
4) ïðåäîñòàâèòü ãàðàíòèè èíîñòðàííûì èíâåñòîðàì (ïðåèìóùåñòâà 

íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèé íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèÿ çà ñ÷åò èíâåñòè-
öèé, ñòðàõîâàíèå ôèíàíñîâûõ, ãåîëîãè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ðèñêîâ);

5) îáåñïå÷èòü ïðîåêòû êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè;
6) ïðîèçâåñòè ìîäåðíèçàöèþ è àäàïòàöèþ îòðàñëåé ìàøèíîñòðîåíèÿ 

è ñóäîñòðîåíèÿ, ïîðòîâûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé äëÿ îñâîåíèÿ 
øåëüôà;

7) îïðåäåëèòü ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, êîòîðûå íåîáõîäèìî â ñïåöè-
àëüíîì ïðèîðèòåòíîì ðåæèìå èìïîðòèðîâàòü â Óêðàèíó;

8) ââåñòè ñïåöèàëüíûé ðåæèì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è 
êîíòðîëÿ äàííîãî ñåêòîðà íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå;

9) óñòàíîâèòü ïðèíöèïû íàöèîíàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ïî ïðîåêòàì îñâîåíèÿ ðåñóðñîâ øåëüôà.

Âûâîäû. Ïðîöåññû èíòåãðàöèè è ãëîáàëèçàöèè — íåîòúåìëåìàÿ 
÷àñòü ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé. Ïîýòîìó îïðå-
äåëåíèå èíòåãðàöèîííûõ ïðèîðèòåòîâ Óêðàèíû â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äàëüíåéøåãî óñïåøíîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.

Àíàëèç èññëåäîâàíèé ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íàèáîëåå öåëåñî-
îáðàçíî äèâåðñèôèöèðîâàòü èñòî÷íèêè ýíåðãîðåñóðñîâ. Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ 
ðàçíûìè ñòðàíàìè-ýêñïîðòåðàìè (ÅÑ, ãîñóäàðñòâàìè Êàñïèéñêîãî ðåãèîíà 
è ÎÏÅÊ) îñëàáèò ìîíîïîëüíîå ïîëîæåíèå Ðîññèè íà ýíåð ãåòè÷åñêîì ðûíêå 
Óêðàèíû. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íàèáîëåå âûãîäíûì äëÿ Óêðàèíû ñåãîäíÿ 
ÿâëÿåòñÿ àêòèâíîå ðàçâèòèå âçàèìîîòíîøåíèé ñ Êàñïèéñêèì ðåãèîíîì. Â 
òî æå âðåìÿ, íàëàæèâàÿ ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå ýíåðãîñíàáæåíèÿ, íå ñëåäó-
åò çàáûâàòü î âîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèìè ðåñóð-
ñàìè çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè è ðàçðà-
áîòêè øåëüôà ×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé.

Â çàâåðøåíèå îòìåòèì, ÷òî ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü âñåãäà áóäåò 
îñòàâàòüñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ñòàáèëüíîãî è óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ 
ãîñóäàðñòâà âñëåäñòâèå ïîñòîÿííîé íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òî-
ïëèâà è ýëåêòðîýíåðãèè è çàùèòû îò âíåøíèõ óãðîç, ñîõðàíåíèÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè â ïðèíÿòèè ðåøåíèé. Ïîýòîìó ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëå-
íèÿìè èññëåäîâàíèé áóäóò ïîèñê ïóòåé ïðåîäîëåíèÿ ýíåð ãåòè÷åñêîé 
çàâèñèìîñòè è ðàçðàáîòêà ñèñòåì èõ îöåíêè. Óêðàèíå, îêà çàâøåéñÿ ñå-
ãîäíÿ â çàòðóäíèòåëüíîé ñèòóàöèè ïî ìíîãèì âîïðîñàì ýíåðãîîáåñïå÷å-
íèÿ, íåîáõîäèìî âûáðàòü òàêóþ   îïòèìàëüíóþ ñòðàòåãèþ ïîâåäåíèÿ, 
 êîòîðàÿ îáåñïå÷èëà áû åé ïîñòåïåííîå îñâîáîæäåíèå îò èìïîðòîçàâè ñè-
ìî ñòè è ñîçäàëà ðåïóòàöèþ íàäåæíîãî ïàðòíåðà.
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åíåðãîíîñ³¿â. Çàïðîïîíîâàíî àëüòåðíàòèâí³ øëÿõè ñï³âðîá³òíèöòâà â åíåðãåòè÷í³é 
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Dergacheva V.V., Kuznietsova E.A. Economic integration in the context of energy 
security of national economy

In the article was stated that diversification of energy supply is one of the most 
effective tools of neutralization of the threats and ensuring EnS by reduction the risks 
and political pressure of monopoly supplying countries. It was suggested the alternative 
ways of energy cooperation (EU, the Caspian region, OPEC). 

Keywords: security, domestic production, renewable energy sources, diversification, 
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²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÉ ²ÌÏÅÐÀÒÈÂ 
Ó ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Àâòîð àíàë³çóº ñó÷àñíèé ðîçâèòîê ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â â Óêðà¿í³. Íà îñíî-
â³ íàâåäåíèõ äàíèõ çðîáëåíî âèñíîâêè ïðî íåçàäîâ³ëüí³ñòü ðîçâèòêó òà äåðæàâíî¿ 
ï³äòðèìêè ³ííîâàö³é ó íàø³é äåðæàâ³. Âèçíà÷åíî ïèòàííÿ, ùî ìàþòü ïîñò³éíî ïå-
ðåáóâàòè â ïîë³ çîðó äåðæàâè ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó 
³ííîâàö³é. Íàäàíî ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ óìîâ äëÿ ³ííîâàö³éíî¿ é íàóêîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìàëèé ³ííîâàö³éíèé á³çíåñ, ³ííîâàö³¿, ô³íàíñóâàííÿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äåðæàâíà ï³äòðèìêà ³ííîâàö³é, äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ³í íî-
âàö³é

Îñê³ëüêè îá’ºêòîì îáãîâîðåííÿ ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó âèçíà÷åíî òð³-
àäó ïðîáëåì óêðà¿íñüêîãî ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî á³çíåñó, ñïåðøó ðîçãëÿ-
íåìî éîãî ñòàí. Â³äïîâ³äí³ ïîêàçíèêè, íàâåäåí³ ó ñòàòèñòè÷íîìó çá³ðíè-
êó “Íàóêîâà òà ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³” çà 2009 ð³ê, 
äåìîíñòðóþòü ñòð³ìêèé ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿíîãî ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî á³ç-
íåñó. Çà ïåð³îä ç 2005 ïî 2009 ð. ê³ëüê³ñòü ïðîìèñëîâèõ ìàëèõ ï³äïðè-
ºìñòâ (ÌÏ) çðîñëà íà 54 % [1, ñ. 234—235], îáñÿãè ðåàë³çîâàíî¿ íèìè ³í-
íîâàö³éíî¿ ïðîäóêö³¿ ï³äâèùèëèñÿ ó 6,2 ðàçó [1, ñ. 234—235], à ê³ëüê³ñòü 
ÌÏ, ùî ðåàë³çóâàëè ³ííîâàö³éíó ïðîäóêö³þ çà ìåæ³ Óêðà¿íè, çá³ëüøè-
ëàñÿ ìàéæå ó 2,4 ðàçó [1, ñ. 236]. 

Çà òàêèõ òåìï³â çðîñòàííÿ ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî á³çíåñó (ùî çíà÷ -
íîþ ì³ðîþ º â³ääçåðêàëåííÿì ñòàíó âåëèêîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ïðè-
íàéìí³ ó ïåðåäîâèõ çà ³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì êðà¿íàõ) ó íàñ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
íàä³ÿ íàçäîãíàòè â öüîìó ñâ³òîâèõ ë³äåð³â. Çàêëèê “ïåðåãíàòè” êðà¿íè 
³ííîâàö³éíî¿ ïðåì’ºð-ë³ãè, õî÷ ³ çíÿòèé ç ïîðÿäêó äåííîãî ùå â îñòàíí³ 
äåñÿòèë³òòÿ ³ñíóâàííÿ ÑÐÑÐ, çàëèøàº äëÿ åêîíîì³ê, ÿê³ çàçíàþòü ðèíêî-
âî¿ òðàíñôîðìàö³¿ (Óêðà¿íà â öüîìó ïðîöåñ³ íå º âèíÿòêîì), çàâäàííÿ 
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(à êðàùå — âèâ³ðåíó ïîë³òèêó) íàçäîãíàòè êîìàíäó êðà¿í-ë³äåð³â. Çðîçó-
ì³ëî, ùî ï³ä òèñêîì ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíö³¿ òà âñåñâ³òíüîãî çàêîíó ðîç-
ïîä³ëó ïðàö³ Óêðà¿íà ìàº âèçíà÷èòè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ðîçâèòêó 
íàóêîâî-òåõí³÷íèõ äîñë³äæåíü, â ÿêèõ âîíà âæå ìàº ³ ìîæå íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì îòðèìàòè ïåðåâàãè, ç îáîâ’ÿçêîâîþ ¿õ îð³ºíòàö³ºþ íà ïîäàëüøó âè-
ðîáíè÷ó êîìåðö³àë³çàö³þ.

Ïðîòå ìîæëèâîñò³ íàøî¿ äåðæàâè íàçäîãíàòè ³ííîâàö³éíèõ ë³äåð³â, 
ó òîìó ÷èñë³ é ó ïèòàííÿõ ðîçâèòêó ìàëîãî ³ííîâàö³éíîãî á³çíåñó, íåçâà-
æàþ÷è íà çãàäàíó âèùå ñòð³ìêó äèíàì³êó çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â, ìàéæå 
äîð³âíþþòü íóëþ, ùî äîâîäÿòü äåÿê³ ïðîñò³ ïîð³âíÿííÿ ñòàíó ìàëîãî ³í-
íîâàö³éíîãî á³çíåñó ó ïðîâ³äíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó òà â Óêðà¿í³.

Â³çüìåìî ëèøå îäèí ïîêàçíèê ê³ëüêîñò³ ÌÏ, ùî ðåàë³çóâàëè ³ííî-
âàö³éíó ïðîäóêö³þ çà ìåæ³ êðà¿íè, ó ÿêîìó ³íòåãðîâàíî òðè ïð³îðèòåòè 
åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâ (ïðèíàéìí³, G20): ùîäî ðîçâèòêó ìàëîãî 
á³çíåñó, ³ííîâàö³éíîãî òà åêñïîðòíîãî ðîçâèòêó. Çà äàíèìè Àãåíòñòâà 
ìàëîãî á³çíåñó ÑØÀ (SBA US), êîòðå òàêîæ âèêîðèñòîâóº çàçíà÷åíèé 
ïîêàçíèê, ÷àñòêà ÌÏ, ÿê³ åêñïîðòóþòü ³ííîâàö³éíó ïðîäóêö³þ, ó ö³é 
êðà¿í³ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 1 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âñ³õ ñóá’ºêò³â 
á³çíåñó (ÑÁ), àáî ïðèáëèçíî 230 òèñ. ÌÏ (âñüîãî ó ÑØÀ 23 ìëí ÑÁ). Â 
Óêðà¿í³ ó 2009 ð. çàô³êñîâàíî 33 òàêèõ ï³äïðèºìñòâà, àáî 0,01 % â³ä 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (¿õ ïðèáëèçíî 
350 òèñ.), òîáòî ïîòåíö³àë â³ò÷èçíÿíèõ ÌÏ ó ö³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ ó 100 
ðàç³â ìåíøèé â³ä àìåðèêàíñüêèõ.

Ùå ã³ðøå âèãëÿäàþòü íàø³ ìîæëèâîñò³ íàçäîãíàòè êðà¿íè ç ³ííîâà-
ö³éíèìè åêîíîì³êàìè, ÿêùî ðîçðàõóâàòè ïîêàçíèê “íàâàíòàæåííÿ” 
ëþäñüêîãî êàï³òàëó ùîäî ñòâîðåííÿ îäíîãî ï³äïðèºìñòâà ìàëîãî ³ííîâà-
ö³éíîãî á³çíåñó. Ó ÑØÀ, íàñåëåííÿ ÿêèõ ñòàíîâèòü 330 ìëí îñ³á, òàêèõ 
ï³äïðèºìñòâ 230 òèñ., à â Óêðà¿í³ çà ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ 46 ìëí — 
ëèøå 33 (2009 ð.). Îòæå, ó ÑØÀ äëÿ ñòâîðåííÿ îäíîãî ³ííîâàö³éíîãî 
 ìàëîãî ï³äïðèºìñòâà íåîáõ³äíå “íàâàíòàæåííÿ” 1435 îñ³á ëþäñüêîãî êà-
ï³òàëó, à â Óêðà¿í³ — 1518 òèñ. îñ³á, òîáòî ó 1058 ðàç³â á³ëüøå.

Àëå òóò “á³ëüøå” — íå ò³ëüêè “ã³ðøå”. ßêùî óìîâíî âçÿòè ïîêàç-
íèê ÑØÀ çà åòàëîí, öå îçíà÷àòèìå, ùî â óêðà¿íñüêèõ ðåàë³ÿõ éîãî 
çäàòíå â³äòâîðèòè ëèøå 0,001 ï³äïðèºìñòâà. Òàêèé øëÿõ ðîçâèòêó 
ïîâ’ÿçàíèé ç³ çíèæåííÿì çàãàëüíî¿ ñò³éêîñò³ ñèñòåìè (÷åðåç îäíî÷àñíå 
çìåíøåííÿ ìàñè ³ ïðîäóêòèâíîñò³) é ó òåðìîäèíàì³÷íîìó àñïåêò³ â³ä-
ïîâ³äàº åíòðîï³éíîìó ðîçâèòêó, ÿêèé ïîñèëþº ïðîöåñè íåçâîðîòíîãî 
 ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿, àáî, ïðîñò³øå, âåäå äî äåãðaäaö³¿.

Ïåðåéäåìî äî äðóãîãî ïèòàííÿ — ïðîáëåì ðîçâèòêó ìàëîãî ³ííîâà-
ö³éíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³. Íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, ñåðåä áàãàòüîõ ïèòàíü 
ñë³ä âèîêðåìèòè íàéãîëîâí³ø³ é ñïðîáóâàòè äàòè íà íèõ â³äïîâ³ä³. 

Òåçà ïåðøà: ÷è º ³ííîâàö³¿ ñó÷àñíîþ ïàðàäèãìîþ åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó â Óêðà¿í³? Íàéïðîñò³øèì äîêàçîì òîãî, ùî “ìàíòðà” ³ííîâàö³é 
ï³äêîðèëà àáñîëþòíî âñ³õ ³ âñ³ ââàæàþòü ³ííîâàö³éíó ðåíòó ãîëîâíîþ 
ñêëàäîâîþ ñó÷àñíî¿ åêîíîì³êè, ãëîáàëüíî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ çà âèçíà-
÷åííÿì, º ïðèêëàä ç ²íòåðíåòó. ßêùî ïîøóêàòè â “Google” àáî “ßí-
äåêñ” òåðì³íè “íàö³îíàëüíà ³ííîâàö³éíà ñèñòåìà” ³ “íàóêîâî-òåõí³÷íèé 
ïðîãðåñ” àíãë³éñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè, òî çà ìèòü 
ä³ñòàíåìî òàê³ ðåçóëüòàòè:
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Ïîøóêîâà ïîçèö³ÿ
Ê³ëüê³ñòü â³äïîâ³äåé

 “Google”  “ßíäåêñ”

“National innovation system” 28,6 ìëí 33,0 ìëí

“Íàöèîíàëüíàÿ èííîâàöèîííàÿ ñèñòåìà” 1,02 ìëí 26,0 ìëí

“Íàö³îíàëüíà ³ííîâàö³éíà ñèñòåìà” 309 òèñ. 854 òèñ.

“Scientific and technical progress” 6,34 ìëí 13,0 ìëí

“Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ” 1,04 ìëí 6,0 ìëí

“Íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ” 44,3 òèñ. 1,0 ìëí

Ö³ äàí³ º ³ëþñòðàö³ºþ òîãî, ÿê íà íàøèõ î÷àõ îäíî÷àñíî çì³íþþòü-
ñÿ ìåíòàëüí³ñòü íàóêîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà ³ íàóêîâà ïàðàäèãìà. Ïðîòå 
íàâåäåíèé ïðèêëàä ñâ³ä÷èòü, ùî âèñâ³òëåííÿ ïðîáëåì ñàìå äåðæàâíîþ 
ìîâîþ â Óêðà¿í³ ñóòòºâî îáìåæåíå ïîð³âíÿíî ç àíãëîìîâíèìè êðà¿íàìè 
³ Ðîñ³ºþ. Òîáòî ï³äñòàâ ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü ïàðàäèãìè ³ííîâà-
ö³é ó ñòðàòåã³¿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè äóæå ìàëî.

Òåçà äðóãà: ÷è ìîæóòü óñ³ êðà¿íè áóòè ³ííîâàö³éíî êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíèìè? Í³, íå ìîæóòü: öå âèïëèâàº ç ëîã³êè òà çì³ñòó ìåõàí³çìó 
êîíêóðåíö³¿, ÿêèé ó ðàìêàõ çàãàëüíîãî ðîçïîä³ëó ïðàö³ âèçíà÷àº ì³ñöå 
îäíèõ êðà¿í ÿê ë³äåð³â, ³íøèõ — ÿê “ñåðåäíÿ÷ê³â”, à òðåò³õ — ÿê àóò-
ñàéäåð³â ãëîáàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Òàê áóëî é áóäå çàâæäè. Ïðè 
öüîìó íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, ùî ë³äåðè ñïèðàþòüñÿ íà âëàñíó ìàòåð³-
àëüíó ³ñòîð³þ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó (íàóêîâî-âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíó), 
áåçïåðåðâíîãî â ÷àñ³.

Òåçà òðåòÿ: ÷è ìîæëèâà ðîòàö³ÿ â ñêëàä³ ë³äåð³â åêîíîì³êî-òåõ-
íîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó? Îäíîçíà÷íî â³äïîâ³ñòè íå ìîæíà. Á³ëüø³ñòü êðà¿í 
ñó÷àñíîãî ñâ³òó — àóòñàéäåðè â ïèòàííÿõ ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó 
íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì. ² ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïåðå-
âàæíà ¿õ á³ëüø³ñòü ³ â ìàéáóòíüîìó íå çìîæóòü ïîðóøèòè ñòàòóñ-êâî 
ñó÷àñíîãî ñôîðìîâàíîãî ïîðÿäêó. Ïðîòå íèí³øí³ äîñÿãíåííÿ Êèòàþ, 
êîòðèé ï³ñëÿ 200-ð³÷íîãî çàíåïàäó åêîíîì³êè ñòð³ìêî âõîäèòü ó êîëî 
ñâ³òîâèõ ë³äåð³â, äîñâ³ä ßïîí³¿, Ðåñïóáë³êè Êîðå¿, Ô³íëÿíä³¿, Íîðâå-
ã³¿, Áðàçèë³¿, Ðîñ³¿, ²íä³¿ äîâîäÿòü, ùî çà ïåâíîãî ïîºäíàííÿ óìîâ ñâ³-
òîâèé åêîíîì³÷íèé ïîðÿäîê, ÿêèé ñêëàâñÿ â ³ííîâàö³éí³é ñôåð³, ìîæ-
íà íå ò³ëüêè ïîðóøèòè, à é ðàäèêàëüíî çì³íèòè, ïðè÷îìó íà ñâîþ 
êîðèñòü.

Òåçà ÷åòâåðòà: ÿê³ óìîâè íåîáõ³äí³ äëÿ ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³í-
íîâàö³éíî¿ ñôåðè â åêîíîì³ö³? Ãîëîâíà ç íèõ, ùî ³ííîâàö³éíà ñôåðà íå 
ìîæå âèíèêíóòè, ³ñíóâàòè òà ðîçâèâàòèñÿ áåç äåðæàâè, ÿêà ñòâîðþº â³ä-
ïîâ³äí³ ³íñòèòóòè: çàêîíè, íîðìè, ïðàâèëà — ³ â öüîìó ñåíñ³ çàáåçïå÷óº 
ï³äòðèìêó. À îñê³ëüêè íàóêà é ³ííîâàö³éíèé ïðîöåñ — çîíà âåëèêîãî ðè-
çèêó, ó÷àñòü äåðæàâè â ðåãóëþâàíí³ íàéâàæëèâ³øèõ åëåìåíò³â íàö³î-
íàëüíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè á³ëüøà, í³æ â ³íøèõ åêîíîì³÷íèõ ï³äñèñ-
òåìàõ, ³ çà ê³ëüê³ñòþ ðåãóëþþ÷èõ â³äîìñòâ òà çàêîí³â, ³, ãîëîâíå, çà 
îáñÿãàìè êîøò³â. Ïðîòå öèì ðîëü äåðæàâè íå îáìåæóºòüñÿ: âîíà áåðå áåç-
ïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó çàïîâíåíí³ òîãî, ùî íàçèâàþòü “ïðîâàëàìè ðèíêó”. 
Òàê³ “ïðîâàëè” îñîáëèâî î÷åâèäí³ ùîäî ³ííîâàö³é. Ï³äêðåñëèìî òîé 
ôàêò, ùî ðèíîê “ìîâ÷èòü”, íå ðåàãóº íà ³ííîâàö³þ äî ìîìåíòó ¿¿ ìîæëè-
âî¿ êîìåðö³àë³çàö³¿. Àëå æ åòàïè ³ííîâàö³éíîãî öèêëó, ùî  ïåðåäóþòü 
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òî÷ö³ êîìåðö³àë³çàö³¿, ÿê ïðàâèëî, òðèâàþòü äîñèòü äîâãî. Ïðè öüîìó ðè-
íîê íå ìîæå çàçäàëåã³äü âèçíà÷èòè, ùî, êîëè ³ ÿê áóäå âèíàéäåíî íàó-
êîþ, à ï³äïðèºìåöü íå ìîæå ÷åêàòè. Îñü ÷îìó íàóêà — öå ñôåðà òðàäè-
ö³éíî âåëèêî¿ áþäæåòíî¿ óâàãè äåðæàâè.

Òåçà ï’ÿòà: ÿê³ àñïåêòè ìàþòü ïîñò³éíî ïåðåáóâàòè â ïîë³ çîðó äåð-
æàâè äëÿ ñòâîðåííÿ, ï³äòðèìêè ³, ãîëîâíå, ðîçâèòêó ìàñøòàáíî¿ çà îõîï-
ëåííÿì ³ííîâàö³éíî¿ ñôåðè â íàö³îíàëüí³é åêîíîì³ö³? Ïî-ïåðøå, öå 
 ï³äòðèìêà òà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó íàóêîâèõ øê³ë, íàñàìïåðåä ôóíäà-
ìåíòàëüíî¿ íàóêè; ïî-äðóãå, çàáåçïå÷åííÿ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â 
¿õí³õ ïîòðåá ó ñó÷àñíîìó îáëàäíàíí³ íà ð³âí³ äîñë³äíèõ öåíòð³â ³ ëàáî-
ðàòîð³é, ùî ÷àñòî ïðàöþþòü ÿê ìàë³ ï³äïðèºìñòâà; ïî-òðåòº, çàáåçïå÷åí-
íÿ ¿õ ïîòóæíîñòÿìè åêñïåðèìåíòàëüíîãî (äîñë³äíî-êîíñòðóê òîð ñüêîãî) 
âèðîáíèöòâà; ïî-÷åòâåðòå, íàäàííÿ ðåãóëÿòîðíèõ ïðåôåðåíö³é ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ; ïî-ï’ÿòå, 
ï³äòðèìêà áàçîâèõ ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, âåëè êîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà (³ííîâàö³éíèõ çà çì³ñòîì — õî÷à öå òàâòîëîã³ÿ).

À òåïåð ùîá ç’ÿñóâàòè, ÷è ìàº Óêðà¿íà ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ ïåðåéòè 
íà ³ííîâàö³éíó ìîäåëü ðîçâèòêó åêîíîì³êè, ïðîàíàë³çóºìî çàçíà÷åí³ 
âèùå ïèòàííÿ-òåçè ó çâîðîòíîìó ïîðÿäêó.

Íà æàëü, â åêîíîì³÷í³é íàóö³ ùå íåìàº îäíîçíà÷íîãî ðîçóì³ííÿ 
òåðì³íà “áàçîâà ãàëóçü íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà”, ³ öå ñïðè÷èíÿº ïîäâ³é-
íå òëóìà÷åííÿ ñòðàòåã³÷íîãî ïð³îðèòåòó ðîçâèòêó. ßêùî ï³ä öèì òåðì³-
íîì ðîçóì³òè ãàëóçü, êîòðà çä³éñíþº íàéá³ëüøèé âíåñîê ó âèðîáíèöòâî 
ÂÂÏ, òî â óêðà¿íñüê³é åêîíîì³ö³ áàçîâîþ º ìåòàëóðã³ÿ. Â òàêîìó ðàç³ 
ñòðàòåã³÷íèì ïð³îðèòåòîì ñòàº ðîçâèòîê ãàëóç³, ÿêà áóëà ÿäðîì òðåòüî-
ãî òåõíîëîã³÷íîãî óêëàäó, à öå íå â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì ðåàë³ÿì. Ó äî-
ñë³äæåíí³ ²íñòèòóòó åêîíîì³êè òà ïðîãíîçóâàííÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè áóëî 
çàçíà÷åíî, ùî 46 % â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè ïåðåáóâàº â òðåòüîìó òåõíî-
ëîã³÷íîìó óêëàä³ (1880—1930 ðð. çà çàãàëüíîñâ³òîâîþ õðîíîëîã³ºþ), 
50 % — ó ÷åòâåðòîìó (1930—1980), à â íèí³øíüîìó ï’ÿòîìó — ò³ëüêè 
3 %. ßêùî ââàæàòè ìåòàëóðã³þ áàçîâîþ ãàëóççþ, òî ìè ñïðÿìîâóºìî 
ðîçâèòîê íàøî¿ êðà¿íè ó ìèíóëå. Òîìó ôîðìàëüíå ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ 
áàçîâî¿ ãàëóç³ ÿê ïð³îðèòåòíî¿ â ³ííîâàö³éíîìó ðîçâèòêó Óêðà¿íè íå 
ìàº ïåðåêîíëèâèõ ïîÿñíåíü, çàëèøàºòüñÿ ÷åðãîâèì ìàí³ôåñòîì ³ çíè-
æóº øàíñè íà ïîÿâó ñåðéîçíî¿ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó 
êðà¿íè ó ôîðìàò³ ³ííîâàö³éíî¿ äîì³íàíòè, à îòæå, ³ íà äåðæàâíó ï³ä-
òðèìêó íàóêè.

Íàéêðàùîþ îö³íêîþ ïðîáëåì, íàÿâíèõ ó ñó÷àñí³é â³ò÷èçíÿí³é íà óö³, 
º âèñíîâêè ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ, ÿê³ ïðàöþþòü â ³ííîâàö³éíî-
ìó íàïðÿì³: “ìè çíà÷íî â³äñòàëè çà îñòàíí³ 20 ðîê³â, ó êðà¿í³ íåìàº íå òå 
ùî òåõíîëîã³÷íî¿ ë³í³éêè, àëå íàâ³òü õî÷à á îäíîãî ñó÷àñíîãî ³íñòðóìåí-
òàëüíîãî ïðèëàäó, ÿêèé äàº çìîãó õî÷à á íà ëàáîðàòîðíîìó ð³âí³ ó ïîâíî-
ìó îáñÿç³ ìàí³ïóëþâàòè â ñôåð³ íàíîìåòðà, ³ ãîëîâíå — çàíåïàëè ãàëóçåâ³ 
íàóêîâî-ïðîìèñëîâ³ öåíòðè, ÿê³ ìîãëè á âèêîðèñòàòè ðåçóëüòàòè àêàäå-
ì³÷íî¿, âóç³âñüêî¿ òà ïðèêëàäíî¿ íàóêè ç âèðîáíè÷îþ ìåòîþ” [2]. Òàêèì 
÷èíîì, òåçó ïðî ó÷àñòü ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè ó ñòâîðåíí³ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó òà äåðæàâíó ï³äòðèìêó ³ ñòèìóëþâàí-
íÿ ³ííîâàö³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè äîâîäèòèñÿ çíÿ-
òè, áî âîíà íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³.
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Äåðæàâà ôàêòè÷íî íå êåðóº ³ííîâàö³éíèìè ïðîöåñàìè — öå ÿñêðàâèé 
ïîêàçíèê òîãî, ùî íèí³øíÿ ñèñòåìà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ íå 
ò³ëüêè íå çäàòíà ë³êâ³äóâàòè “ïðîâàëè ðèíêó”, à é íàâïàêè, àêòèâíî ¿õ 
ïîãëèáëþº. ²íàêøå ÿê çðîçóì³òè ïîÿâó â ïåðåë³êó íàéáàãàòøèõ ëþäåé 
ïëàíåòè òàêî¿ ê³ëüêîñò³ óêðà¿íñüêèõ ì³ëüÿðäåð³â. ² öå â ïåð³îä, êîëè ñó-
÷àñíèé åêîíîì³÷íèé öèêë ïîêè ùî ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿ äóæå íåïåðåêîí-
ëèâîãî ïîæâàâëåííÿ, à ñèãíàë³â íàáëèæåííÿ áóìó íåìàº çîâñ³ì. 

Îòæå, â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâå ðîòàö³éíå çáóðåííÿ ñâ³òîâî¿ 
³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íîþ º íåãàòèâíîþ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ðóõ êðà¿-
íè íà ïåðèôåð³þ ãëîáàëüíî¿ ñâ³òîâî¿ ñèñòåìè, â “êëóá” êðà¿í-àóò-
ñàéäåð³â.

Òàêèì ÷èíîì, ³ ïåðøà òåçà ïðî ïð³îðèòåò ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ ðîç-
âèòêó ÿê ïàðàäèãìè ñó÷àñíî¿ åâîëþö³¿ öèâ³ë³çàö³¿ íå ìàº ñåíñó â ñó÷àñ-
íèõ óêðà¿íñüêèõ ðåàë³ÿõ. Êîëî çàìêíóëîñÿ.

Îäíàê ïðîáëåìà ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â åêîíîì³ö³, òåõíîëîã³ÿõ ³ ïîë³òè-
ö³. Ñïðàâà â òîìó, ùî â óñ³õ ïåðåäîâèõ êðà¿íàõ ïåðåäóìîâàìè ³ííîâàö³é-
íîãî ðèâêó áóëè ñïëåñêè òâîð÷î¿ åíåðã³¿, íàä³é ³ ï³äíåñåííÿ äóõó. Ñè-
òóàö³ÿ â Óêðà¿í³ âêðàé íåãàòèâíà: âåðõè ðîçáåùåí³ é åãî¿ñòè÷í³, íèçè 
äåïðåñèâí³. Ïðè÷èí öüîãî áàãàòî, àëå êâ³íòåñåíö³ÿ ñîö³àëüíî¿ é ìåíòàëü-
íî¿ êàòàñòðîôè â êðà¿í³ — íàäçâè÷àéíî âåëèêèé ðîçðèâ ì³æ áàãàòñòâîì ³ 
á³äí³ñòþ. ßêùî ïîð³âíÿòè äåöèëüí³ êîåô³ö³ºíòè (ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ñå-
ðåäí³ìè äîõîäàìè 10 % íàéá³äí³øèõ ³ 10 % íàéáàãàòøèõ ãðîìàäÿí) â ð³ç-
íèõ êðà¿íàõ, òî âèÿâèòüñÿ, ùî â êðà¿íàõ ªÑ öåé ïîêàçíèê âàð³þº â ìå-
æàõ 1:5—1:7, â ßïîí³¿ ñòàíîâèòü 1:4,5, à â Óêðà¿í³ — 1:30 â 2005 ð. ³ 1:40 ó 
2008 ð. Ñõîæå, ï³ñëÿ 2008 ð. òàê³ ðîçðàõóíêè âçàãàë³ ïåðåñòàëè çä³éñíþâà-
òè ÷åðåç ¿õ íàáëèæåííÿ äî òî÷êè êèï³ííÿ [3].

Íà äóìêó àêàäåì³êà Þ.Ì. Ïàõîìîâà, “òàêèé íåìèñëèìèé ðîçðèâ 
îçíà÷àº íå ïðîñòî á³äí³ñòü; â³í ñïîòâîðþº ïñèõ³êó, ïîðîäæóº ó “âåðõàõ” 
ñâàâ³ëëÿ é áåççàêîííÿ, à ó “íèçàõ” — òàê³ ïàòîëîã³¿, ÿê áåçíàä³ÿ, âòðàòà 
ñåíñó æèòòÿ, çàçäð³ñòü, âçàºìíà íåäîâ³ðà, ñòàá³ëüíà äåïðåñ³ÿ. ßêå âæå 
òóò ï³äíåñåííÿ äóõó, ÿêà åíåðãåòèêà... <…> Ó Êèòà¿, êîëè òàì äåöèëüí³ 
ïîêàçíèêè äîñÿãëè “ñòåë³” 1:10, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ çàíåïàäó íàñòðî¿â ó 
ñóñï³ëüñòâ³ áóëî òåðì³íîâî âæèòî çàõîä³â, ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ “âïàëî”. Â 
Óêðà¿í³ æ íåáëàãîïîëó÷÷ÿ âèïèðàº íà êîæíîìó êðîö³. Çà ï³äñóìêàìè íå-
ùîäàâíî ïðîâåäåíîãî çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî îïèòóâàííÿ, ùî îõîïèëî 
24 êðà¿íè, êðà¿íà ïîñ³äàº îñòàííº ì³ñöå çà áàãàòüìà âàæëèâèìè äëÿ ñî-
ö³àëüíîãî çäîðîâ’ÿ íàö³¿ ïîêàçíèêàìè. Òàê, ñåðåä 24 êðà¿í Óêðà¿íà âè-
ÿâèëàñÿ íàéíåùàñí³øîþ, ³ öå ïðè òîìó, ùî ùå íåäàâíî óêðà¿íñüêèé 
 íàðîä ââàæàâñÿ îäíèì ç íàéá³ëüø æèòòºðàä³ñíèõ ó ªâðîï³” [3].

Çâ³ñíî, äëÿ â³äðîäæåííÿ Óêðà¿í³ ïîòð³áíà ïðîãðàìà íàö³îíàëüíîãî 
ìàñøòàáó, ÿêà á ðîçâèíóëà ò³ íàïðÿìè íàíîòåõíîëîã³é, ÿê³ ñüîãîäí³ º 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ. Äóæå âàæëèâî íå âòðàòè-
òè íàóêîâèõ äîñÿãíåíü, ïðîäóêîâàíèõ íàøèìè â÷åíèìè. Àëå ÿêùî Óêðà-
¿íà âòðàòèòü ñâ³é ïîòåíö³àë ó ãàëóç³ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é (³ çîêðåìà íà-
íîòåõíîëîã³é), òî áóäå ïðèðå÷åíà íà ðîëü ïîñòà÷àëüíèêà ïðîäóêö³¿ 
òåõíîëîã³é íèçüêîãî ïåðåä³ëó, äåøåâî¿ é íåêâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè 
äëÿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè. ² öå íå íàãðàíà äðàìàòè÷íà ïåðñïåêòèâà, à àêñ³î-
ìà ãëîáàëüíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ êîíêóðåíö³¿.
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НАПРЯмИ РОЗВИтКУ КОНсАЛтИНГУ  
В сИстЕмі ПіДПРИЄмНИЦЬКОЇ ДіЯЛЬНОсті

Розглянуто напрями розвитку консалтингу в Україні та світі з метою задоволення 
сучасних потреб підприємців. Обґрунтовано важливість роботи консультанта в систе-
мі підприємницької діяльності.

Ключові слова: консалтинг, розвиток консалтингових послуг, управлін-
ський консалтинг, аналітичний консалтинг, консалтингові проекти, “Велика 
четвірка” консалтингових фірм

У сучасних умовах інтеграції України до світового економічного 
середовища розвиток консалтингу підприємницької діяльності набуває 
великого значення. Потреба у консалтингових послугах зумовлена не-
достатнім досвідом вітчизняних управлінців у галузі іноземного інвес-
тування, злиття українських та іноземних капіталів, зміни внутрішньої 
структури підприємств та її перетворення відповідно до світових стан-
дартів тощо. Перед українськими підприємствами постають не менш 
складні проблеми, ніж перед закордонними бізнесовими структурами, 
але наявність розвиненого ринку консалтингових послуг забезпечує 
швидкість та ефективність вирішення основних питань підприємниць-
кої діяльності.

Наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених свідчать, 
що консалтинг в Україні та в інших країнах неухильно розвивається 
[1—5].

Метою дослідження є аналіз напрямів розвитку консалтингу під-
приємницької діяльності в Україні та світі, а також визначення ролі 
консультанта в системі підприємництва.

Виклад основного матеріалу. В умовах ринку сфера уваги будь-
якого керівника підприємства або бізнесмена надзвичайно розширю-
ється, а прийняття управлінських рішень стає дуже складним проце-
сом, здійснити який один фахівець або невелика група людей не спро-
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можні.  Виникає нагальна потреба в тому, щоб, проаналізувавши і про - 
рахувавши безліч варіантів, вибрати саме той з них, котрий якнайкраще 
сприятиме отриманню очікуваного результату.

Консалтинг — це комплекс знань, пов’язаних з науковим пошуком, 
здійсненням досліджень, проведенням експериментів з метою розши-
рення наявних та здобуття нових знань, перевірки наукових гіпотез, 
встановлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового об-
ґрунтування проектів для успішного розвитку організації. Це дуже 
складне багатофакторне соціальне явище, значення якого із розвитком 
суспільства ринкових відносин постійно зростає.

Консалтинг полягає в наданні консультаційної допомоги насамперед 
керівникам з різноманітних проблем управління, реорганізації та ак-
ціонування підприємств, проведення маркетингових досліджень, реа-
лізації зовнішньоекономічної діяльності, перебудови загального ме-
неджменту у зв’язку з виходом підприємств на ринок і роботою в умовах 
конкуренції.

Дослідницька функція консалтингових фірм пов’язана з виявлен-
ням тих факторів, закономірностей і тенденцій, що мають вирішальний 
вплив на результати роботи конкретного підприємства чи організації.

У процесі діяльності суб’єктів господарювання виникає безліч про-
блем, суттєву допомогу у вирішенні яких може надати управлінське 
консультування (менеджмент-консалтинг). Управлінське консульту-
вання — це діяльність і професія. Згідно з визначенням Європейської 
федерації асоціацій консультантів з економіки та управління (ФЕАКО), 
менеджмент-консалтинг полягає в наданні незалежних порад і допо-
моги з питань управління, включно зі з’ясуванням та оцінкою проблем 
і (або) можливостей, рекомендуванням відповідних заходів і допомогою 
в їхній реалізації [6].

Управлінське консультування широко застосовується в розвинених 
країнах світу, де ефективно працюють спеціалізовані фірми, і діяль-
ність фахівців у цій галузі стала звичною. Запрошення професійних 
консультантів є однією зі складових ділової культури фірми. Високу 
ефективність процесу консультування забезпечує участь у ньому клі-
єнта, з яким працює консалтингова компанія.

Під процесом консультування розуміють послідовну серію дій, за-
ходів, що виконує консультант для досягнення позитивних змін все-
редині клієнтської організації, розв’язання проблем або створення умов, 
за яких у клієнта з’явиться можливість зробити це самостійно. В основу 
управлінського консультування покладено досягнення економіки, со-
ціології, психології та інших наук. Консалтингові послуги найчастіше 
надаються у формі консалтингових проектів, а не усних одноразових 
порад.

У країнах з ринковою економікою запрошення професіоналів є свід-
ченням того, що фірма має достатню ділову культуру, щоб викори  - 
с товувати запропонований ринком інтелектуальний капітал у галузі 
ме  неджменту.

Незважаючи на досягнуті успіхи, консультуванню необхідний ін-
тенсивніший розвиток, особливо нині, оскільки жодну з тих організа-
цій, котрі працюють у сфері управлінського консультування, не можна 
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визнати такою, що повністю відповідає вимогам щодо їх самостійності, 
ефективності роботи та за цікавленості.

Клієнт може потребувати допомоги консультантів з однієї або кіль-
кох проблем, при описі яких слід враховувати рекомендації стосовно 
віднесення їх до того чи іншого виду консультаційних послуг. Можна 
виокремити такі напрями цих послуг [7]: загальні проблеми бізнесу, 
стратегії розвитку, функції та процеси управління, операційні системи, 
аутсорсинг та інші нові послуги, організаційні зміни й підвищення 
ефективності, управління персоналом, інформаційні технології.

На міжнародному ринку консультаційних послуг існують різнопро-
фільні консалтингові організації. чотири найбільші з них: “Ернст енд 
Янг” (“Ernst & Young”), “Кей-Пі-Ем-Джі” (“KPMG”), “Прайсвотерхаус-
Куперс” (“PricewaterhouseCoopers”) і “Делойт Туш Томацу” (“Deloitte 
Touche Tohmatsu”) — умовно називаються “Великою четвіркою”.

Наведемо детальнішу інформацію щодо історії, напрямів діяльності, 
чисельності персоналу та виручки компаній “Великої четвірки” згідно 
з доступними даними [8].

Раніше найбільших консалтингових фірм було вісім, і вони мали 
відповідну назву “Велика вісімка”. У 1989 р. відбулися злиття “Deloitte, 
Haskins and Sells” і “Touche Ross”, внаслідок чого було утворено ком-
панію “Deloitte & Touche”, та об’єднання “Ernst & Whinney” і “Arthur 
Young” у фірму “Ernst & Young”, тому “вісімка” перетворилася на 
“шістку”. Кількість найбільших компаній знову скоротилася в 1998 р. 
після злиття “Price Waterhouse” із “Coopers & Lybrand” (у результаті 
виникла “PricewaterhouseCoopers”).

“PricewaterhouseCoopers” (“PwC”) — найбільша у світі міжнародна 
мережа компаній, що пропонують професійні послуги в галузі консал-
тингу та аудиту. Кожна з компаній, які входять до цієї мережі, є само-
стійною юридичною особою. Історія “PricewaterhouseCoopers” нарахо-
вує вже понад 158 років.

Мережа “PwC” об’єднує близько 770 офісів в 151 країні, а її штаб-
квартира розташована в Нью-Йорку. У 2006 р. 425 компаній з тих, що 
входять до світового рейтингу корпорацій “FT Global 500”, були клієн-
тами “PricewaterhouseCoopers”. У компанії працює понад 163 тис. осіб, 
і її виручка в 2011 р. становила 29,2 млрд дол. США.

“Deloitte Touche Tohmatsu” — міжнародна компанія, що надає про-
фесійні послуги у сфері аудиту, а також консалтингові послуги провід-
ним компаніям світу. У 2010 р. було оголошено, що за підсумками фі-
нансового року, який завершився 31 травня, “Deloitte Touche Tohmatsu” 
отримала виручку в 26,6 млрд дол. США і стала лідером на світовому 
ринку професійних послуг.

Об’єднання “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” — це мережа ком-
паній-партнерств, котрі є незалежними юридичними особами та про-
вадять діяльність у всьому світі. Станом на 2010 р. “Deloitte” надавала 
аудиторські й консалтингові послуги в 140 країнах. На відміну від 
конкурентів з “четвірки” ця компанія в повному обсязі зберегла кон-
салтинговий бізнес, від якого “PricewaterhouseCoopers”, “KPMG” і 
“Ernst & Young” відмовилися після скандалів з корпораціями “WorldCom” 
і “Enron”. У 2011 р. чисельність персоналу “Deloitte Touche Tohmatsu” 
становила 182 тис. осіб, а її виручка дорівнювала 28,8 млрд дол. США.
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“Ernst & Young” (“E & Y”) — ще одна велика аудиторська компанія. 
У 2007 р. журналом “Forbes” її було визнано сьомою за  величиною при-
ватною компанією США. Клієнтами “Ernst & Young” є  най більші між-
народні корпорації, зокрема “American Airlines”, “Bri tish Airways”, 
“Telefonica”, “TetraPak”, “Porsche”, “ConocoPhillips”, “Google” та ін.

Оборот компанії в 2007 р. становив 21,1 млрд дол. США, а в 
2011 р. — 22,9 млрд дол.

“Ernst & Young” надає послуги за чотирма основними напрямами: 
аудит, оподаткування, консультаційний супровід угод, консультування 
з питань ведення бізнесу, — а також може допомогти підприємству в 
управлінні ризиками, оптимізації системи внутрішнього контролю та 
розкритті потенціалу його бізнесу. чисельність персоналу компанії у 
2011 р. становила 152 тис. осіб.

У 2010 р. практику послуг у сфері оподаткування компанії “Ernst & 
Young” було відзначено премією “European Tax Awards” у категорії 
“Національна податкова фірма року”. Цю премію присуджує редакція 
журналу “International Tax Review” за найбільш інноваційні досяг-
нення у сфері податкових операцій та оптимізації оподаткування.

“KPMG” — міжнародна аудиторська компанія, яка дуже динамічно 
і швидко розвивається: у 2008 р. її загальне зростання становило 
62,1 %. Виручка компанії в 2011 р. дорівнювала 22,7 млрд дол. США.
Сьогодні “KPMG” — це міжнародна мережа фірм, у 146 країнах світу 
працюють понад 145 тис. консультантів. Компанія надає аудиторські 
та консультаційні послуги, зокрема здійснює податкове і юридичне 
консультування. “KPMG” розробляє пропозиції послуг для кожно- 
го конкретного випадку, що допомагає клієнтам не лише вирішувати 
поточні питання, а й розраховувати на успіх у довгостроковій пер - 
спективі.

Нині у світі з’являються нові фірми та нові консалтингові послуги. 
В Україні найперспективнішим стає консалтинг у сфері малого та се-
реднього бізнесу, оскільки є величезні можливості для креативних ідей 
та інноваційних розробок.

Успіху досягають підприємці, здатні швидко реагувати на стрімкі 
зміни ринку, споживачів та конкурентів, і той, хто стоїть на місці, не-
минуче відстає. Динаміка сучасного ринку вимагає від бізнесу отриман-
ня високих результатів у стислі терміни, ефективних інновацій, про-
фесійно розроблених і впроваджених змін. Однак інновації потребують 
додаткових ресурсів, обсяг яких у кожній компанії обмежений, — це, 
передусім, інформація, кваліфікований персонал, час.

Співробітники підприємств зазвичай мають досвід розв’язання ши-
рокого кола завдань, але не завжди володіють інформацією, достат-
ньою для розроблення та впровадження інноваційних рішень. Тому 
постає потреба у фахівцях, здатних виконати цю роботу і незалежних 
від замовника (для забезпечення об’єктивності рекомендацій). Саме 
такими незалежними фахівцями і є співробітники консалтингових 
компаній. Консультування — трудомісткий вид професійної діяльнос-
ті, і його ефективність, насамперед, визначається потенціалом кон суль - 
тантів.

Професійний консультант повинен мати відповідну освіту та вели-
кий досвід у цій галузі. Базою його діяльності є спеціальні знання, 
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аналітичні здібності, володіння методами й технологіями сучасного 
управління. Однією з головних рис професійних консультантів є їхня 
гнучкість — вміння адаптуватися до потреб клієнта у певний момент.

Консультанти поділяються на внутрішніх і зовнішніх щодо клієнт-
ської організації [9]. Перші консультують, використовуючи свої знання 
і зв’язки, перебуваючи у статусі співробітників клієнтської організації. 
Другі — зовнішні консультанти — не є членами клієнтської організації. 
Вони мають досвід вирішення аналогічних питань на інших підприєм-
ствах, знають різні методи діагностики, розв’язання проблем та впро-
вадження рекомендацій і дотримуються вимог професійної етики (кон-
фіденційність одержуваних даних, неприпустимість одночасного об-
слуговування конкурентів тощо).

Поради та пропозиції консультанта є рекомендаціями і не мають 
сили наказу або розпорядження. Пропонуються різні варіанти вирішен-
ня проблеми з аналізом їх позитивних і негативних аспектів. Оскільки 
зовнішнього консультанта наймають для вирішення чітко сформульо-
ваної проблеми, і він не є штатним працівником, то його функції, 
обов’язки, відповідальність визначаються спільно з клієнтом та фіксу-
ються в контракті.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, стрімкий 
перехід України до ринкової економіки зумовив потребу в консалтин-
говій діяльності, що стає підприємницькою інфраструктурою та одним 
із основних факторів ефективного розвитку бізнесу. Сьогодні успішно 
функціонують ті підприємства, які грамотно і компетентно використо-
вують можливості консалтингу. Популярними стають консалтингові 
компанії, що пропонують такі послуги, як надання аналітичної інфор-
мації про стан ринку, рекомендацій зі стратегії бізнесу, аутсорсинг, 
прокат директорів, фондрайзинг, експертне оцінювання інноваційних 
проектів для їх впровадження у виробництво, розроблення інвестицій-
них пропозицій та антикризових програм, кадровий консалтинг тощо. 
Успіх консультування багато в чому залежить від професіоналізму 
консультантів, зокрема від їхнього вміння адаптувати набір послуг до 
потреб клієнтів, готовності до нововведень, пошуку нових продуктів і 
ринків, застосування нових методів втручання та внесення змін під час 
реалізації консультаційних пропозицій. Подальший розвиток консал-
тингу підприємницької діяльності має відбуватися на інноваційній 
основі та забезпечувати нагальні потреби конкурентоспроможного 
виробництва.
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УДОсКОНАЛЕННЯ тЕРИтОРіАЛЬНО-ОРГАНіЗАЦіЙНИХ  
іНстРУмЕНтіВ стИмУЛЮВАННЯ  

іНВЕстИЦіЙНОЇ ДіЯЛЬНОсті В УКРАЇНі
Розглянуто результати застосування чинних територіально-організаційних інстру-

ментів стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, визначе-
но системні проблеми, які стали на заваді розкриттю їхнього потенціалу, висвітлено 
здійснені практичні кроки з їх реформування. Запропоновано законодавчі зміни щодо 
вдосконалення використання цих механізмів для активізації інвестиційної та іннова-
ційної діяльності в Україні.

Ключові слова: спеціальний правовий режим економічної діяльності, спе-
ціальна економічна зона, територія пріоритетного розвитку, технологічний 
парк, науковий парк, індустріальний парк, інвестиції

Постановка проблеми. Територіально-організаційні механізми сти-
мулювання інвестиційної діяльності застосовують у більшості країн 
світу, зазвичай у тих регіонах, галузях чи сферах економіки, в яких 
інвестиційна активність з тих чи інших причин є низькою. Головною 
складовою цих механізмів є різні форми спеціальних правових режимів 
економічної діяльності (СПРЕД), які забезпечують високу динамічність 
змін соціально-економічних показників розвитку регіонів, галузей чи 
сфер економіки країни за рахунок застосування для суб’єктів господа-
рювання впродовж визначеного часу особливих, відмінних від загально-
національного режиму, преференційних умов діяльності. Наприклад, 
застосування СПРЕД дає змогу використовувати прямі й непрямі сти-
мули для реанімації депресивних територій та галузей, формування 
регіональних “точок економічного зростання” і “точок економічного 
прориву” у певних галузях (як правило, високотехнологічних) тощо, 
не порушуючи норм і правил СОТ. В Україні такі механізми стимулю-
вання інвестиційної діяльності почали застосовувати з 1995 р. Першою 
їх формою були спеціальні економічні зони (СЕЗ), що мали сприяти 
створенню нових виробництв, збільшенню зайнятості в депресивних 
або слаборозвинених регіонах. У 1999 р. з’явились території пріоритет-
ного розвитку (ТПР), які забезпечували розвиток виробничої діяльності, 

УДК 330.322 (477)

О.О. Єгорова

Старший науковий співробітник Регіонального філіа-
лу Національного інституту стратегічних досліджень  
при Президентові України в м. Ужгороді
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прискорення соціально-економічного поступу слаборозвинених і депре-
сивних регіонів, у 2000 р. — технологічні парки (для промислового 
випуску продукції наукомістких розробок і високих технологій), у 
2007 р. — наукові парки (НП), метою котрих були розвиток і комерці-
алізація наукових досліджень вищих навчальних закладів, та індустрі-
альні парки (ІП) — для створення нових робочих місць та розвитку 
сучасної ринкової інфраструктури територій і забезпечення їх інвести-
ційної привабливості та конкурентоспроможності.

Однак унаслідок безсистемної й невиваженої державної політики із 
застосування СПРЕД в Україні впродовж останніх семи років спостері-
гаються негативні тенденції в діяльності суб’єктів господарювання в 
межах цих утворень. Успішний світовий досвід та позитивні результати 
перших років використання цього економічного інструментарію для 
стимулювання інвестиційної й інноваційної активності в нашій державі 
зумовлюють потребу переосмислення сучасних засад застосування та 
розвитку СПРЕД. Нині на державному та регіональному рівнях напра-
цьовуються шляхи забезпечення подальшої ефективної дії зазначено- 
го інструменту. Водночас під час практичного реформування чинних 
СПРЕД ігноруються наявні в них проблеми і натомість розробляються 
і запроваджуються нові форми, котрі, власне, можна розглядати як 
функціональні типи раніше вже визначених форм СПРЕД, зокрема СЕЗ. 
Тому питання концептуального вдосконалення засад подальшого за-
стосування СПРЕД в Україні набувають все більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерельною базою дослі-
дження стали нормативно-правові акти, останні законопроекти у сфері 
інвестиційно-інноваційної діяльності та роботи вітчизняних науковців, 
присвячені результатам та перспективам використання СПРЕД в Укра-
їні, зокрема праці О.А. Мазура [1], Ю.В. Макогона [2], В.П. Приходька 
[3], С.О. Тульчинської [4], О.С. чмир [5]. Аналіз проведених досліджень 
показує, що проблематиці застосування СПРЕД бракує цілісного й сис-
темного підходу.

Метою статті є надання рекомендацій щодо вдосконалення законо-
давства з питань застосування територіально-організаційних механізмів 
для стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Починаючи з 1995 р. в 
14 регіонах України та АР Крим було створено 12 СЕЗ, 72 ТПР, 16 тех-
нологічних парків та один науковий парк, функціонування яких за-
галом сприяло стимулюванню інвестиційної діяльності та виконанню 
покладених на них завдань. Так, суб’єктами господарювання СЕЗ, ТПР 
та технологічних парків за період 2000—2011 рр. залучено 6 млрд дол. 
США інвестицій, реалізовано продукції на суму 220,3 млрд грн, спла-
чено податків до бюджетів та внесків до державних цільових фондів на 
суму 18,7 млрд грн, створено 69 887 нових робочих місць (див. таблицю). 
Як результат застосування згаданих СПРЕД у цей період суб’єкти гос-
подарювання, що діяли в їхніх межах, досягли вищих від загальнона-
ціонального рівня показників ефективності стимулювання інвестицій-
ної діяльності [6]: наприклад, коефіцієнт виробничої віддачі інвестицій 
становив 6,3 (по Україні1 — 1,4), коефіцієнт бюджетної віддачі інве-
стицій — 0,6 (по Україні — 0,5). 

1 За період 2001—2011 рр.
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Проте досягнуті результати виявилися значно нижчими від потен-
ційних і прогнозних (за обсягом залучених інвестицій — щонайменше 
втричі, за кількістю створених нових робочих місць — у п’ять разів) 
внаслідок стримувального впливу низки системних причин, зокрема:

— відсутності системного бачення ролі розглянутого механізму як 
інструментарію прискорення економічного розвитку регіонів, галузей 
і країни в цілому;

— невідповідності низки положень нормативно-правових актів з 
питань СПРЕД міжнародним зобов’язанням України, головним чином 
стосовно обсягів і переліку складових державної підтримки суб’єктів 
господарювання;

— дії різних мораторіїв щодо застосування цього економічного ін-
струментарію: на подання до Кабінету Міністрів України пропозицій 
про створення нових форм СПРЕД та їхніх функціональних одиниць у 
період з 24 вересня 1999 р. до 1 травня 2005 р. [7, 8] (за цей час було 
створено 12 технологічних парків, що фактично стало порушенням зако-
нодавства), на реєстрацію нових інвестиційних проектів з 1 січня 2004 р. 
до 31 червня 2004 р. [9], а також на надання нових та розширення на-
явних пільг зі сплати податку на додану вартість у період з 31 березня 
2005 р. до 1 січня 2010 р. [10]; 

— нестабільності з 2005 р. системи організаційно-економічних сти-
мулів для суб’єктів СЕЗ, ТПР та ТП (так, попри державні гарантії ста-
більності умов на весь період дії спеціального правового режиму еконо-
мічної діяльності — для ТП до 2015 р., для ТПР до 2015—2030 рр. та 
для СЕЗ до 2020—2058 рр. — економічні стимули для СЕЗ і ТПР  ска - 
совані й на сьогодні відсутні, а для суб’єктів ТП неодноразово транс  - 
формовані);

— недостатності економічних стимулів для НП та ІП;
— відсутності уніфікованої системи звітування та оприлюднення 

узагальнених результатів діяльності суб’єктів господарювання СПРЕД, 
що призвело до викривлення результатів їхньої роботи та намагання 
використовувати їх для забезпечення корпоративних інтересів;

— відсутності у більшості функціональних одиниць СПРЕД офіцій-
них веб-сторінок з актуальною інформацією про умови та діяльність;

— складності й тривалості процедури реєстрації функціональних 
одиниць та набуття відповідного статусу їхніми суб’єктами гос пода- 
рювання.

Як наслідок, інвестиційна та інноваційна активність суб’єктів гос-
подарювання СЕЗ, ТПР та ТП не забезпечена на належному рівні, й 
протягом останніх семи років показники їхньої діяльності демонстру-
ють негативні тенденції, які, до того ж, були посилені глобальною фі-
нансово-економічною кризою.

В останні роки відбувається переосмислення засад застосування і 
розвитку СПРЕД в Україні, ведеться пошук шляхів подальшого ефек-
тивного використання їх в інтересах усієї країни. При цьому практичне 
реформування чинних СПРЕД має здійснюватися не лише усуненням 
наявних проблем, а й через розроблення нових форм цих механізмів. 
Однак подані до Верховної Ради України проекти законодавчих актів 
щодо вдосконалення засад застосування СПРЕД, а також запроваджен-
ня їх нових функціональних одиниць (за ініціативи інвесторів, експер-
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тів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування 
напрацьовані законопроекти щодо створення СЕЗ “Єврорегіон Букови-
на”, СЕЗ “Ахілія” (о. Зміїний Одеської області), технологічного парку 
“ГУАМ-Технопарк” (м. Київ), технологічного парку “Хемо-Поль” (м. Те-
плодар, Одеська область), технологічного парку “Ресурс” (м. Харків), 
запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на ТПР 
в десяти районах Хмельницької області та для розвитку високотехно-
логічного машинобудування на території міста Харків та ін.) не були 
внесені до порядку денного і розглянуті на засіданнях, не допрацьову-
валися або були відкликані і, відповідно, не прийняті внаслідок між-
фракційної політичної боротьби. 

Використання СПРЕД для покращення стану економіки України 
передбачено низкою стратегічних документів. Так, Програмою еконо-
мічних реформ на 2010—2014 рр. заплановано створення на окремих 
територіях спеціальних режимів залучення інвестицій як одне із за-
вдань з формування інфраструктури сприяння розвитку підприємни-
цтва й загального поліпшення бізнес-клімату. Державною цільовою 
економічною програмою “Створення в Україні інноваційної інфраструк-
тури” на 2009—2013 рр. передбачено розроблення нових форм СПРЕД 
як елементів інноваційної інфраструктури. Незважаючи на це, серед 
заходів щодо подолання наслідків фінансово-економічної кризи та сти-
мулювання інвестицій цей економічний інструментарій було проігно-
ровано. Зокрема, при доопрацюванні останнього варіанта проекту По-
даткового кодексу України СПРЕД вилучили з переліку спеціальних 
податкових режимів.

Слід зазначити, що з поданих до Верховної Ради України в минулі 
роки проектів нормативно-правових актів щодо створення нових форм 
СПРЕД (індустріальних парків [11], інвестиційних парків [12], іннопо-
лісів [13], зон розвитку високих і нових технологій [14, 15], територій 
перспективного розвитку [16]) підтримку з боку вітчизняних та іно-
земних інвесторів, органів влади, у т. ч. на місцях, отримала тільки 
ідея створення індустріальних парків, про що свідчать:

— включення їх з 2007 р. до програмних документів, зокрема про-
грам соціально-економічного розвитку регіонів;

— реалізація пілотних проектів у визначених Концепцією створення 
індустріальних (промислових) парків [17] регіонах України (в Авто-
номній Республіці Крим, Київській, Львівській, Одеській і Харківській 
областях) та створення індустріальних парків в інших регіонах країни 
(за даними Комітету економічних реформ з 10 регіонів надійшло близько 
30 пропозицій щодо індустріальних парків, інвестиційний потенціал 
яких оцінюється в 7 млрд дол. США);

— визнання їх одним з основних елементів інвестиційної реформи 
[18] та включення до переліку національних проектів [19] (“Індустрі-
альні парки України” — створення промислово-виробничої інфраструк-
тури”). Передбачено організацію 10 пілотних промислових майданчиків 
з підготовленою інженерно-технічною інфраструктурою, завдяки чому 
впродовж 3—4 років має з’явитися понад 300 тис. нових робочих місць 
і в економіку України буде залучено не менше, ніж 8 млрд дол. США 
прямих іноземних інвестицій;
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— створення першої в Україні транскордонної функціональної оди-
ниці спеціального правового режиму — транскордонного індустріаль-
ного парку “Берег Дийда” на українсько-угорському кордоні з залучен-
ням коштів європейських фондів;

— прийняття Закону України “Про індустріальні парки” [20], про-
цес розроблення і доопрацювання законопроекту якого тривав п’ять 
років. 

Висновки. Отже, за збереження чинних умов СЕЗ, ТПР і ТП фор-
мально існуватимуть до завершення терміну дії їх спеціального режиму 
інвестиційної діяльності2 і не активізуватимуть інвестиційно-іннова-
ційну діяльність. 

Подальше застосування СПРЕД в Україні для стимулювання інвес-
тиційної діяльності й надалі залишається актуальним, оскільки за-
гальне зниження номінальних ставок основних податків не забезпечило 
бажаного рівня інвестування, передусім у високотехнологічні галузі 
економіки та у розвиток депресивних регіонів. Для забезпечення довіри 
бізнесових кіл до цього економічного інструментарію в Україні доцільно 
зберегти чинні форми СПРЕД та мережу їхніх функціональних одиниць 
упродовж усього визначеного терміну дії з відновленням економічної 
сутності такого механізму. А з метою формування “точок прориву” по-
трібно розширити мережу технологічних і наукових парків як основних 
дієвих елементів інноваційної інфраструктури.

Для подальшого ефективного використання зазначеного економіч-
ного інструментарію загалом необхідно системно вдосконалити норма-
тивно-правову базу його застосування. Оптимальним способом цього є 
регламентація загальних засад використання СПРЕД в одному рамко-
вому акті (наприклад, у Законі “Про загальні засади запровадження та 
застосування СПРЕД в Україні”), в якому потрібно:

• визначити перелік форм СПРЕД, їхні індивідуальні визначення, 
цілі, максимальні терміни дії та інші функціонально-організаційні осо-
бливості застосування з можливістю запровадження нових форм та 
створення транскордонних функціональних одиниць;

• забезпечити однакові, спільні для всіх форм та їхніх функціональ-
них одиниць умови, зокрема: 

— передбачити організаційні процедури запровадження форм СПРЕД, 
створення та ліквідації їхніх функціональних одиниць виключно на 
підставі окремих законів;

— уніфікувати систему звітності суб’єктів господарювання різних 
форм СПРЕД та забезпечити оприлюднення узагальнених результатів 
їхньої діяльності;

• запровадити для кожної форми СПРЕД індивідуальні умови щодо 
надання стимулів і преференцій їхнім суб’єктам господарювання на 
державному та регіональному рівнях залежно від завдань, які вони по-
винні вирішувати. Ці умови мають, зокрема, передбачати наявність:

2 Термін дії спеціального правового режиму економічної діяльності для функ-
ціональних одиниць СЕЗ, що нині працюють, завершується в період з 1 січня 
2020 р. до 1 січня 2060 р., ТПР — у період із 29 січня 2014 р. до 1 січня 2030 р., 
технологічних парків — 1 січня 2015 р.
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— податкових стимулів (розширення переліку чинних податкових 
пільг, встановлених Податковим кодексом України, з упровадженням 
спеціальних, призначених лише для суб’єктів господарювання СПРЕД);

— системи гарантій стабільності спеціального режиму економічної 
діяльності з боку держави та органів місцевого самоврядування на весь 
період дії угоди суб’єкта господарювання про реалізацію інвестиційного 
проекту;

— організаційних стимулів (спрощення і прискорення процедури 
набуття статусу суб’єкта господарювання та реєстрації інвестиційних 
чи інноваційних проектів);

— системи державного замовлення на продукцію суб’єктів господа-
рювання СПРЕД, проекти яких отримали статус пріоритетних (від повідні 
кошти для цього щорічно мають надаватися з державного бюджету).

Крім того, доцільно також:
— створити єдиний веб-ресурс для всіх форм СПРЕД та їхніх функ-

ціональних одиниць, що має надавати актуальну інформацію стосовно 
умов діяльності, досягнутих результатів, інвестиційних пропозицій тощо;

— визначити стан виконання завдань суб’єктами господарювання 
СПРЕД одним із критеріїв ефективності роботи органів управління 
функціональних одиниць СПРЕД та місцевої влади за місцем їх роз  та- 
шування. 

У подальшій перспективі доцільно провести наукове дослідження 
впливу застосування СПРЕД на забезпечення економічної безпеки 
держави. 
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Егорова О.А. Совершенствование территориально-организационных инструмен-
тов стимулирования инвестиционной деятельности в Украине.

Рассмотрены результаты применения действующих территориально-организа-
ци онных инструментов стимулирования инвестиционной и инновационной деятель-
ности в Украине, определены системные проблемы, которые помешали раскрытию их 
потенциала, освещены осуществленные практические шаги по их реформированию. 
Предлагаются законодательные изменения, касающиеся усовершенствования исполь-
зования этих механизмов для активизации инвестиционной и инновационной деятель-
ности в Украине.

Ключевые слова: специальный правовой режим экономической деятельности, спе-
циальная экономическая зона, территория приоритетного развития, технологический 
парк, научный парк, индустриальный парк, инвестиции

Yehorova O.O. Improvement of the Territorial and Organizational Tools of the Invest
ment Activity Stimulation in Ukraine.

The article considers results of usage of the current territorial and organizational 
tools of investment and innovation activity stimulation in Ukraine. It identifies systemic 
problems that didn’t allow realizing the whole potential of territorial and organizational 
tools. It also outlines the practical steps that were made in their reforming and proposes leg-
islative changes for further stimulation of investment and innovation activity in Ukraine.

Keywords: special legal regime of economic activities, special economic zone, priority 
development territory, technology park, science park, industrial park, investments
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²ÍÂÅÑÒÈÖ²¯ Â ËÞÄÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË — 
ÇÀÏÎÐÓÊÀ Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² 

ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ñó÷àñíèé ñòàí íàâ÷àííÿ ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ 

çàêëàäàõ, íà âèðîáíèöòâ³ òà ó âèùèõ çàêëàäàõ îñâ³òè, à òàêîæ âèñâ³òëåíî ïèòàííÿ ô³-
íàíñóâàííÿ öèõ âèä³â íàâ÷àííÿ â Óêðà¿í³ òà ó ïðîâ³äíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Îá´ðóíòîâàíî 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ çàçíà÷åíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ëþäñüêèé êàï³òàë, ï³äãîòîâêà êàäð³â, ô³íàíñóâàííÿ

Àêòèâíå âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é â åêîíîì³ö³ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè ñó-
ïðîâîäæóºòüñÿ çíèæåííÿì ìàòåð³àëî- é åíåðãîì³ñòêîñò³ âèðîáíèöòâà, 
çðîñòàííÿì ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ òà, â³äïîâ³äíî, ï³äâèùåííÿì êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ êðà¿íè. Äîñë³äæåííÿ, çä³éñíåí³ ó áàãàòüîõ ïåðåäî-
âèõ êðà¿íàõ, ñâ³ä÷àòü, ùî ðóø³éíèìè åëåìåíòàìè ðîçâèòêó ö³ë³ñíî¿ ñèñ-
òåìè åêîíîì³êè, ïîáóäîâàíî¿ çà ³ííîâàö³éíîþ ìîäåëëþ, º:

— ïðîäóêóâàííÿ íàóêîâèõ çíàíü òà ³ííîâàö³é;
— îñâ³òà òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿;
— çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ï³äãîòîâêó êàäð³â 

äëÿ ïîòðåá ³ííîâàö³éíî¿ åêîíîì³êè;
— âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³é;
— óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì åêîíîì³êè òà éîãî ðåãóëþ-

âàííÿ òîùî.
Ó ñèñòåì³ ïð³îðèòåò³â ³íâåñòèö³éíî îð³ºíòîâàíî¿ åêîíîì³êè íàéâàæ-

ëèâ³øå ì³ñöå íàëåæèòü òèì ç íèõ, ùî ´ðóíòóþòüñÿ íà íàóêîâèõ çíàí-
íÿõ òà âèçíà÷àþòü ÿê³ñòü ðîáî÷î¿ ñèëè ÿê ñóáñòàíö³¿ âèðîáíèöòâà. Íà 
æàëü, Óêðà¿íà ïîêè ùî äàëåêà â³ä òàêèõ ñòàíäàðò³â.

Öåé âèñíîâîê ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ç ÷àñó çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³ 
íàøà êðà¿íà ïåðåæèâàº âæå äðóãèé öèêë ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, 
ÿêà º íàñë³äêîì ñâ³òîâî¿ êðèçè. Ïåðøèé öèêë êðèçè ïðèïàäàâ íà 
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1991—1999 ðð., êîëè ³íäåêñ ô³çè÷íîãî îáñÿãó âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî 
ïðîäóêòó (ÂÂÏ) çìåíøèâñÿ íà ïîíàä 50 %. Äðóãèé öèêë ðîçïî÷àâñÿ ó 
äðóã³é ïîëîâèí³ 2008 ð. òà äîñ³ òðèâàº.

ßêùî ó 2007 ð. ðåàëüíèé ïðèð³ñò ÂÂÏ ïîð³âíÿíî ç 2006 ð. ñòàíîâèâ 
7,9 %, òî ó 2008 ð. ïîð³âíÿíî ç 2007 ð. — âñüîãî 2,3, à ó 2009 ð.  çíè-
çèâñÿ íà 15,2 % ïîð³âíÿíî ç 2008 ð. Ïðîòå ó 2010 ð. âïåðøå â³ä ïî÷àò-
êó öüîãî öèêëó êðèçè ñïîñòåð³ãàâñÿ ðåàëüíèé ïðèð³ñò ÂÂÏ íà 4,2 %, ³ 
çàçíà÷åíà òåíäåíö³ÿ çáåð³ãàºòüñÿ ³ â 2011 ð.

²ç äâàäöÿòè ðîê³â íåçàëåæíîñò³, þâ³ëåé ÿêî¿ Óêðà¿íà â³äñâÿòêóâàëà 
24 ñåðïíÿ 2011 ð., á³ëüøå í³æ ïîëîâèíà ïðèïàäàº íà ïîäîëàííÿ êðèçî-
âèõ ÿâèù — ÿê ñîö³àëüíèõ, òàê ³ åêîíîì³÷íèõ.

Â òàêèõ óìîâàõ îêðåì³ ïðàö³âíèêè íå ðåàë³çóþòü ñâî¿õ ïîòåíö³éíèõ 
çä³áíîñòåé âíàñë³äîê òîãî, ùî, ïî-ïåðøå, çäîáóòà ñïåö³àëüí³ñòü íå â³äïî-
â³äàº ïðîôåñ³éí³é îð³ºíòàö³¿ ïðàö³âíèêà; ïî-äðóãå, ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿ 
íå çàäîâîëüíÿº âèìîã ðèíêó ïðàö³; ïî-òðåòº, ïðîôåñ³éíèé ïðîô³ëü ñïå-
ö³àë³ñòà º íàäëèøêîâèì àáî íåçàòðåáóâàíèì íà ðèíêó ïðàö³ òîùî. Àíà-
ë³ç âèòðàò íà ðîçâèòîê îêðåìèõ ñêëàäîâèõ ëþäñüêîãî êàï³òàëó ó 2002—
2009 ðð. ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³ â îõîðîíó çäîðîâ’ÿ ùîð³÷íî 
âêëàäàºòüñÿ 3,3—4,0 % ÂÂÏ, à â îñâ³òó — 5,3—7,3 % (äèâ. òàáëèöþ íà 
ñ. 96). Ó òà êèõ ðîçâèíåíèõ äåðæàâàõ ñâ³òó, ÿê ÑØÀ, Ôðàíö³ÿ, Âåëèêà 
Áðèòàí³ÿ òà  Øâåö³ÿ, â îõîðîíó çäîðîâ’ÿ âêëàäàþòü óäâ³÷³ á³ëüøó ÷àñòêó 
ÂÂÏ, õî÷à ³íâåñòèö³¿ â îñâ³òó â Óêðà¿í³ ó â³äñîòêîâîìó âèì³ð³ ìàéæå òàê³ 
ñàì³, ÿê ó öèõ êðà¿íàõ [1, ñ. 301, 319].

Â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ òà ïåðåõîäó äî ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëü-
ñòâà â íàø³é äåðæàâ³ àêòóàë³çóþòüñÿ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ òðóäîâîãî 
ïîòåíö³àëó ç âèñîêèì îñâ³òí³ì, ³íòåëåêòóàëüíèì, ïðîôåñ³éíî-êâà ë³-
ô³êàö³éíèì ð³âíåì â³äïîâ³äíî äî âèìîã åêîíîì³êè çíàíü. Òîìó ïîòðåáó-
þòü âèð³øåííÿ çàâäàííÿ âèçíà÷åííÿ ÷èííèê³â ³ ìåõàí³çì³â äåðæàâíîãî 
ðåãóëþâàííÿ ïðîöåñ³â â³äòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó 
 øëÿõîì ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ (áåçïåðåðâíî¿ 
îñâ³òè)1.

Ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ðåãóëþþòü çàêîíè Óêðà¿íè “Ïðî 
îñâ³òó”, “Ïðî âèùó îñâ³òó”, “Ïðî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó”, Ïîëî-
æåííÿ ïðî ñòóïåíåâó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó, ïîñòàíîâà Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî ë³öåíçóâàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã”, Ïîëîæåííÿ ïðî 
ïîðÿäîê êâàë³ô³êàö³éíî¿ àòåñòàö³¿ òà ïðèñâîºííÿ êâàë³ô³êàö³¿ îñîáàì, 
ÿê³ çäîáóâàþòü ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó. Ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ íà 
âèðîáíèöòâ³ ðåãëàìåíòîâàíî ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè “Ïðî çàõîäè ùîäî ñïðèÿííÿ ï³äïðèºìñòâàì â îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³é-
íîãî íàâ÷àííÿ êàäð³â íà âèðîáíèöòâ³”, Ïîëîæåííÿì ïðî ïðîôåñ³éíå 
íàâ÷àííÿ êàäð³â íà âèðîáíèöòâ³, Êîíöåïö³ºþ ðîçâèòêó ñèñòåìè ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â íà ïåð³îä äî 2010 ðîêó, Êîíöåïö³ºþ 
 çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè çáåðåæåííÿ ³ ðîçâèòêó 
òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó òà ³í.

Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðîãîëîøåíî êóðñ íà ïîáóäîâó ñîö³àëüíî¿, 
ïðàâîâî¿ äåðæàâè, îñíîâíèìè çàâäàííÿìè êîòðî¿ âèçíàíî çáåðåæåííÿ 

1 Òóò ³ äàë³ âèêîðèñòàíî ìàòåð³àëè äîñë³äæåííÿ ÍÄ² ïðàö³ ³ çàéíÿòîñò³ íà-
ñåëåííÿ çà 2010 ð³ê [2].
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æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, ñïðèÿííÿ ¿¿ ðîçâèòêó, ðåàë³çàö³þ ïðàâ íà 
îñâ³òó ³ ïðàöþ, ÿêó âîíà â³ëüíî îáèðàº. Äëÿ çä³éñíåííÿ ïðàâà ãðîìàäÿí 
íà çäîáóòòÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè â êðà¿í³ ôóíêö³îíóº ðîçãàëóæåíà ìåðå-
æà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (ÏÒÍÇ) òà âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â (ÂÍÇ). Îäíàê íèí³øí³é ñòàí ôîðìóâàííÿ òðóäîâîãî 
ïîòåíö³àëó ñêëàäíî âèçíàòè çàäîâ³ëüíèì. Çîêðåìà, õî÷à ê³ëüê³ñòü 
ÏÒÍÇ ó 2005 ð. ïîð³âíÿíî ç 2002 ð. çðîñëà íà 61 çàêëàä (ç 962 äî 1023), 
à ÷èñåëüí³ñòü ¿õí³õ âèïóñêíèê³â çá³ëüøèëàñÿ íà 4,2 òèñ. îñ³á, îäíàê 
ïî÷èíàþ÷è ç 2006 ð. ö³ ïîêàçíèêè ïîñò³éíî çìåíøóâàëèñü, ³ â 2009 ð. 
â Óêðà¿í³ ä³ÿëî 975 ÏÒÍÇ, â ÿêèõ áóëî ï³äãîòîâëåíî 239,4 òèñ. êâàë³-
ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â, ùî íà 43,0 òèñ. îñ³á ìåíøå, í³æ ó 2002 ð.2

Ê³ëüê³ñòü ÂÍÇ I—II ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ çà ïåð³îä ç 2001/2002 ïî 
2009/2010 íàâ÷àëüíèé ð³ê çìåíøèëàñü íà 154 çàêëàäè é ñòàíîâèëà 
511, à ÷èñåëüí³ñòü âèïóùåíèõ ôàõ³âö³â ñêîðîòèëàñÿ íà 32,7 òèñ. îñ³á  
(ç 147,5 òèñ. ó 2002 ð. äî 114,8 òèñ. ó 2009 ð.). Âîäíî÷àñ çà öåé ïåð³îä 
ê³ëüê³ñòü ÂÍÇ III—IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ çá³ëüøèëàñü íà 32 çàêëàäè 
(äî 350)3, à ÷èñåëüí³ñòü ¿õí³õ âèïóñêíèê³â çðîñëà ç 312,8 òèñ. îñ³á ó 
2002 ð. äî 527,3 òèñ. ó 2009 ð., ùî íà 214,5 òèñ. îñ³á, àáî â 1,7 ðàçó, 
á³ëüøå4. 

Ó 2009 ð. íà 10 ï³äãîòîâëåíèõ ó ÏÒÍÇ ðîá³òíèê³â ïðèïàäàëî 27 ôà-
õ³âö³â, ÿê³ çàê³í÷èëè ÂÍÇ I—IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿. Àëå çðîñòàííÿ ÷è-
ñåëüíîñò³ âèïóñêíèê³â íåð³äêî ñóïðîâîäæóâàëîñü çíèæåííÿì ¿õíüîãî 
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ, îñîáëèâî ó ôàõ³âö³â, ï³äãîòîâëåíèõ ó 
ïðèâàòíèõ ÂÍÇ III—IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿. 

ßê íàñë³äîê, çíà÷íà ÷àñòèíà âèïóñêíèê³â ïðîôåñ³éíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â íå ìîãëè ñàìîñò³éíî çíàéòè ðîáîòó, òîìó çâåðòàëèñÿ çà äîïî-
ìîãîþ äî äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ (ÄÑÇ). Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî 
öåíòðó çàéíÿòîñò³, ó 2009 ð. ç 82 857 âèïóñêíèê³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè â 
íüîìó íà îáë³êó, 9,6 % ñòàíîâèëè âèïóñêíèêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, 33,9 — ÏÒÍÇ ³ 56,5 % — ÂÍÇ. Ïðîòÿãîì ðîêó áóëî 
ïðàöåâëàøòîâàíî ìàéæå êîæíîãî ÷åòâåðòîãî âèïóñêíèêà çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ ÏÒÍÇ òà êîæíîãî ï’ÿòîãî — ÂÍÇ. 

Äî ïîÿâè íàäì³ðíî¿, íå çóìîâëåíî¿ ðåàëüíèìè ïîòðåáàìè ê³ëüêîñò³ 
ÂÍÇ, çðîñòàííÿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ ÿê³ñòþ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â òà 
âèìîãàìè ðîáî÷èõ ì³ñöü ïðèçâåëà íåâèáàãëèâ³ñòü ç áîêó ãðîìàäÿí ùîäî 
ÿê³ñíî¿ âèùî¿ îñâ³òè, îñê³ëüêè íåð³äêî áàòüêè ï³äòðèìóþòü ïðàãíåííÿ 
ñâî¿õ ä³òåé çäîáóòè âèùó îñâ³òó ó áóäü-ÿêîìó ÂÍÇ. Âîäíî÷àñ ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ çíèæåííÿ äîñòóïíîñò³ îñâ³òè (îñîáëèâî âèùî¿) äëÿ ä³òåé ³ç ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé ³ ä³òåé-ñèð³ò, ïîãëèáëþºòüñÿ ðîçðèâ ó ð³âí³ îñâ³-
òè ì³æ ìåøêàíöÿìè ì³ñò ³ ñ³ë. Ïðè öüîìó ïîã³ðøóºòüñÿ ÿê³ñòü 
çàãàëüíîäîñòóïíèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã, ïîðóøóþòüñÿ ïðèíöèï ºäíîñò³ íà-
â÷àííÿ òà âèõîâàííÿ, âçàºìîä³ÿ ì³æ îñâ³òíüîþ ñèñòåìîþ ³ âèðîáíè-
öòâîì, â³äáóâàºòüñÿ íåîá´ðóíòîâàíå ñêîðî÷åííÿ ñïåö³àëüíîñòåé ïðè-
ðîäíè÷îãî ³ òåõí³÷íîãî íàïðÿì³â òîùî. Ñë³ä âèçíàòè, ùî ñó÷àñíà 
â³ò÷èçíÿíà îñâ³òà íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íîâ³ò-
í³õ òåõíîëîã³é âèðîáíèöòâà ³ ïðàö³. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè òàêîãî  ñòàíó 

2 Äàí³ Äåðæêîìñòàòó Óêðà¿íè çà â³äïîâ³äí³ ðîêè.
3 Òàì ñàìî.
4 Òàì ñàìî.
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â Óêðà¿í³ º çàñòàð³ëà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà, áðàê êâàë³ô³êîâàíèõ 
êàäð³â, ñëàáê³ñòü òåõíîëîã³é, ìåòîä³â, ôîðì íàâ÷àííÿ, îñîáëèâî ïðîôå-
ñ³éíîãî, íåäîñêîíàë³ ñòðóêòóðà, ïðîãðàìè, çì³ñò íàâ÷àííÿ, â³äñóòí³ñòü 
çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñèñòåìè êîíòðîëþ ÿêîñò³ îñâ³òè íà âñ³õ ð³âíÿõ, à òà-
êîæ åôåêòèâíîãî çâ’ÿçêó òà âçàºìîä³¿ ñèñòåìè îñâ³òè ç âèðîáíèöòâîì, íå-
íàëåæíèé ð³âåíü ï³äòðèìêè ñèñòåìè îñâ³òè ç áîêó äåðæàâè, îñîáëèâî 
ùîäî ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ òîùî. 

Â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ â åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñàìå çíàííÿ 
º ãîëîâíèì ôàêòîðîì âèðîáíèöòâà, ³ öå ñïîíóêàº ï³äïðèºìñòâà ðîçðîá-
ëÿòè é çàïðîâàäæóâàòè ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿. Çíàííÿ äàþòü ìîæëè-
â³ñòü âèçíà÷èòè øëÿõè âèõîäó ç êðèçè é îêðåñëèòè ïåðñïåêòèâè ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè òà ñóñï³ëüñòâà. 

Çà îö³íêàìè Ñâ³òîâîãî áàíêó, ³íäåêñ åêîíîì³êè çíàíü (ùî ðîçðàõî-
âóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè, îñâ³òè 
³ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â, ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà åêî-
íîì³÷íîãî ðåæèìó ³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ) â Óêðà¿í³ ñòàíîâèòü 5,55, 
òîä³ ÿê ó ïðîâ³äíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó (Øâåö³¿, ÑØÀ, Ô³íëÿíä³¿, ²ðëàíä³¿, 
Âåëèê³é Áðèòàí³¿, Êàíàä³, Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èí³, ßïîí³¿, Í³äåðëàíäàõ) 
â³í ïåðåâèùóº 8,21. Óêðà¿íñüê³ óí³âåðñèòåòè ïðàêòè÷íî íå ïðåäñòàâ-
ëåí³ ó â³äïîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ ³ ºâðîïåéñüêèõ ðåéòèíãàõ. Ê³ëüê³ñòü ñòà-
òåé íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òåìàòèêè, îïóáë³êîâàíèõ óêðà¿íñüêèìè â÷åíè-
ìè ó ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ íàóêîâèõ æóðíàëàõ, ó 2006 ð. ñòàíîâèëà 
4044 (ïðîòè 96 449 ïðàöü ó÷åíèõ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, 23 033 — Ðîñ³¿, 
14 240 — ²çðà¿ëþ) [4]. ×àñòêà Óêðà¿íè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó íàóêîì³ñò-
êî¿ ïðîäóêö³¿ ìåíøà â³ä 0,1 %, îáñÿã âèêîíàíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ 
ðîá³ò ëåäâå ñÿãàº 1 % ÂÂÏ Óêðà¿íè, ³ííîâàö³éíà àêòèâí³ñòü ïðîìèñ-
ëîâèõ ï³äïðèºìñòâ º íèçüêîþ, ìàñøòàáè îíîâëåííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â 
íå ïåðåâèùóþòü 5 % íà ð³ê, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà íàóêîâèõ îð-
ãàí³çàö³é ñòàð³º. 

Íà òë³ çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ îñ³á ³ç íàóêîâèìè ñòóïåíÿìè ïîã³ð-
øóºòüñÿ ÿê³ñòü ¿õíüî¿ ï³äãîòîâêè, ïîñèëþþòüñÿ â³äïëèâ êàäð³â â ³íø³ 
ñôåðè ä³ÿëüíîñò³, ì³ãðàö³ÿ íàéá³ëüø êâàë³ô³êîâàíî¿ òà ïðîôåñ³éíî ïðè-
äàòíî¿ äî òâîð÷îãî ïîøóêó ÷àñòèíè íàóêîâî¿ åë³òè, çðîñòàº ñåðåäí³é â³ê 
äîñë³äíèê³â. Çà äàíèìè ³íäåêñó ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ó 
2007 ð. Óêðà¿íà ç-ïîì³æ 131 äåðæàâè çà ð³âíåì âèùî¿ îñâ³òè òà ôàõîâî¿ 
ï³äãîòîâêè ïîñ³äàëà 53-òº ì³ñöå, çà òåõíîëîã³÷íèì ðîçâèòêîì — 93-òº, à 
çà ³ííîâàö³ÿìè — 65-òå [4]. Îòæå, íèí³øí³ ñòàí ³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó íàó-
êîâî¿ é îñâ³òíüî¿ ñôåðè íàøî¿ êðà¿íè íå â³äïîâ³äàþòü ñâ³òîâèì âèìîãàì ³ 
ñòàíäàðòàì, ³ öå âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ. Äëÿ ïîêðàùåííÿ ñèòóàö³¿ ïî-
òð³áíî ðîçðîáèòè é ðåàë³çóâàòè ñó÷àñíó íîâ³òíþ äåðæàâíó ïîë³òèêó, 
 îñîáëèâî ó ñôåð³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. 

Çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó, ÷èñåëüí³ñòü øòàòíèõ íàéìàíèõ ïðàö³â-
íèê³â  â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2010 ð. ïîð³âíÿíî ç àíà-
ëîã³÷íèì ïîêàçíèêîì 2003 ð. ñêîðîòèëàñÿ â 1,1 ðàçó, çîêðåìà, âíàñë³-
äîê ð³çêîãî çìåíøåííÿ ¿õ ó ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ìèñëèâñòâà 
òà ïîâ’ÿçàíèõ ç íèì ïîñëóã (ó 2,9 ðàçó), ðèáàëüñòâà òà ðèáíèöòâà 
(ó 2,8 ðàçó) ³ íåçâàæàþ÷è íà çá³ëüøåííÿ ó ñôåð³ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
(â 1,8 ðàçó) òà òîðã³âë³, ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â, ïîáóòîâèõ âèðîá³â òà ïðåä-
ìåò³â îñîáèñòîãî âæèòêó (â 1,5 ðàçó). Ïðè öüîìó ó ñêëàä³ íàéìàíèõ 
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øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â ÷àñòêà òèõ, õòî ìàâ íåïîâíó òà áàçîâó âèùó îñâ³-
òó, ïî Óêðà¿í³ çíèçèëàñü íà 1,1 â. ï., à ÷àñòêà îñ³á ³ç ïîâíîþ âèùîþ îñâ³-
òîþ çðîñëà íà 8,7 â. ï. ³ äîð³âíþâàëà 31,3 %. Òîáòî íà ïî÷àòîê 2010 ð. 
ìàéæå êîæíèé òðåò³é ïðàö³âíèê ìàâ ïîâíó âèùó îñâ³òó.

Àíàë³ç ðîçïîä³ëó øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â çà ð³âíåì îñâ³òè òà âèäàìè 
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîêàçàâ, ùî íàéá³ëüøå ïðàö³âíèê³â ç íåïîâíîþ é 
áàçîâîþ âèùîþ îñâ³òîþ ó 2010 ð. áóëî ó ñôåðàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íàäàí-
íÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè (42,4 %), íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ òà ³íäèâ³äóàëü-
íèõ ïîñëóã, êóëüòóðè òà ñïîðòó (29,2), ä³ÿëüíîñò³ ðåñòîðàí³â òà ãîòåë³â 
(27,6), à íàéìåíøå — ó ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ìèñëèâñòâà, ë³ñî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà (14,8), ðèáàëüñòâà òà ðèáíèöòâà (17,4), áóä³âíèöòâà 
(18,3 %). Íàéá³ëüøå íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ³ç ïîâíîþ âèùîþ îñâ³òîþ çà-
ä³ÿíî â ãàëóçÿõ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ (64,0 %), ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
(63,9), îñâ³òè (51,8), äå ïîíàä ïîëîâèíà òèõ, õòî ïðàöþº, ìàþòü âèùèé 
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü, à íàéìåíøå — â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàð-
ñòâ³, ìèñëèâñòâ³, ë³ñîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ (10,7), ðèáàëüñòâ³ é ðèáíèöòâ³ 
(13,8) òà ó ïðîìèñëîâîñò³ (20,6 %) [5, 6].

Ïîòð³áíî âèçíàòè, ùî ñòàòèñòè÷í³ äàí³ íå äàþòü â³äïîâ³ä³ íà çàïè-
òàííÿ, íàñê³ëüêè äèïëîìîâàí³ ôàõ³âö³ çà ð³âíÿìè êâàë³ô³êàö³¿ é êîì-
ïåòåíö³¿ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ ïîñàä òà ïîòðåáàì ðîáî-
òîäàâö³â. Àäæå ÷àñòèíà òèõ, õòî ìàº âèùó îñâ³òó, ïðàöþþòü íå çà 
çäîáóòèì ôàõîì, ïðè öüîìó ó áàãàòüîõ ïðàö³âíèê³â íèçüêèé êâàë³ô³êà-
ö³éíèé ð³âåíü, ¿ì áðàêóº ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó. Òîìó íåð³äêî ðîáîòî-
äàâö³ íå äîâ³ðÿþòü äèïëîìàì ôàõ³âö³â, îñîáëèâî îäåðæàíèì ó ïðèâàò-
íèõ ÂÍÇ. Â óìîâàõ íàäëèøêó ãðîìàäÿí ³ç âèùîþ îñâ³òîþ, àëå íèçüêèì 
ð³âíåì êâàë³ô³êàö³¿ òà êîìïåòåíö³¿ íà ðèíêó ïðàö³ íàÿâíèé ïîñò³éíèé 
äåô³öèò âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â. Çà äàíèìè ÄÑÇ, çà îñòàíí³ 
ðîêè ëèøå êîæíèé òðåò³é âèïóñêíèê ÂÍÇ, ÿêèé ïåðåáóâàâ íà îáë³êó, 
çì³ã ïðàöåâëàøòóâàòèñü. 

Âàãîìîþ ïðè÷èíîþ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ïðîïîçèö³¿ ðîáî÷î¿ ñèëè ïîïè-
òó íà íå¿ º â³äñóòí³ñòü âçàºìîóçãîäæåíîãî çâ’ÿçêó ðèíêó ïðàö³ ç ðèí-
êîì îñâ³òí³õ ïîñëóã. Â Óêðà¿í³ îñòàíí³é ñüîãîäí³ îð³ºíòóºòüñÿ íå íà 
ïîòðåáè ðîáîòîäàâö³â ³ ïåðñïåêòèâíèé ïîïèò ðèíêó ïðàö³ íà ðîáî÷ó 
ñèëó, à ïåðåâàæíî íà ïîïèò ãðîìàäÿí, ÿê³ íå â çìîç³ îá’ºêòèâíî âðà-
õóâàòè ïîïèò òåðèòîð³àëüíèõ ðèíê³â ïðàö³ íà ðîáî÷ó ñèëó çà ïðîôåñ³-
ÿìè, ñïåö³àëüíîñòÿìè, îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè òà ðåàëüí³ 
ìîæëèâîñò³ ìàéáóòíüîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ. À ÂÍÇ ïðè âñòàíîâëåíí³ 
îáñÿã³â ³ ñòðóêòóðè ïðèéîìó âèõîäÿòü ïåðåâàæíî ç óæå äîñÿãíóòîãî 
ð³âíÿ, îð³ºíòóþ÷èñü çäåá³ëüøîãî íà ïîïèò ãðîìàäÿí íà îñâ³òí³ ïîñëóãè 
òà îñîáëèâî íå ïåðåéìàþ÷èñü ïðîáëåìàìè ïðàöåâëàøòóâàííÿ ñâî¿õ 
âèïóñêíèê³â. 

Äèñáàëàíñ ì³æ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíîþ ñòðóêòóðîþ ï³äãîòîâ-
êè ðîá³òíèê³â ³ ôàõ³âö³â ó ÏÒÍÇ é ÂÍÇ òà ïîòðåáàìè åêîíîì³êè, ïî-
ïèòîì íà ðîáî÷ó ñèëó òåðèòîð³àëüíèõ ðèíê³â ïðàö³ çóìîâëåíèé â³äñóò-
í³ñòþ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó òà ïðîãíîçóâàííÿ ïîòðåáè 
ó ïðàö³âíèêàõ (çà ïðîôåñ³ÿìè, ñïåö³àëüíîñòÿìè) ó òåðèòîð³àëüíîìó 
 àñïåêò³. Òîìó â Óêðà¿í³ àêòóàëüíîþ º ïðîáëåìà ïðîãíîçóâàííÿ ïåð-
ñïåêòèâíîãî ïîïèòó òåðèòîð³àëüíèõ ðèíê³â ïðàö³ íà ðîáî÷ó ñèëó çà 
îá ñÿãàìè, ïðîôåñ³ÿìè, ñïåö³àëüíîñòÿìè, îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèìè 
ð³â íÿìè.
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Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ íå çàáåçïå÷óº îá´ðóíòîâàíîãî âèáîðó 
ïðîôåñ³¿ ãðîìàäÿíàìè, ùî ìàº âðàõîâóâàòè ÿê îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñ-
òèêè (ñòàòü, â³ê, ñòàí çäîðîâ’ÿ, çä³áíîñò³, ð³âåíü ³íòåëåêòó, ³íòåðåñè, 
áàæàííÿ), òàê ³ ïîïèò ðèíêó ïðàö³ íà ðîáî÷ó ñèëó çà ïðîôåñ³ÿìè, ñïå-
ö³àëüíîñòÿìè, êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè. Ñë³ä âèçíàòè, ùî óìîâè é 
ïîðÿäîê çàðàõóâàííÿ àá³òóð³ºíò³â äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íå äî-
ñêîíàë³, à çä³áíà ìîëîäü ÷àñòî ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ çäîáóâàòè îñâ³òó 
ó ÂÍÇ ÷åðåç áðàê ô³íàíñ³â. 

Ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ â Óêðà¿í³ åêîíîì³êè çíàíü íåîáõ³äíî çàïðîâà-
äèòè áåçïåðåðâíó îñâ³òó, ùî òðèâàòèìå ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ. Íèí³ 
öþ ïðîáëåìó àêòèâíî ðîçðîáëÿþòü â óñ³õ åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿-
íàõ. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³, ÿêà â³äáóëàñÿ â Ë³ñàáîí³ ó 2000 ð., ªâ-
ðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ òà êðà¿íè — ÷ëåíè ªÑ âèçíàëè ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ 
ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ ãîëîâíîþ ìåòîþ áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè, ùî ìàº 
ðîçâ’ÿçóâàòè çàâäàííÿ çàáåçïå÷åííÿ àêòèâíî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿, 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ãðîìàäÿí íà ðèíêó ïðàö³ [7]. Â óìîâàõ ãëîáà-
ë³çàö³¿, àêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é áåçïåðåðâíà 
ïðîôåñ³éíà îñâ³òà ìàº ñïðèÿòè ðîçâèòêó ïðàö³âíèêà é ôîðìóâàííþ â 
 íüîãî ïðàãíåííÿ äî íàáóòòÿ âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿, 
êîìïåòåíòíîñò³, äî òâîð÷îñò³, ïðîôåñ³éíî¿ ìîá³ëüíîñò³, ñîö³àëüíî¿ é 
 ãðîìàäÿíñüêî¿ çð³ëîñò³.

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî â óñï³øíèõ êîìïàí³ÿõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, ÿê³ 
âèòðà÷àþòü 8—10 % ôîíäó îïëàòè ïðàö³ íà ðîçâèòîê ïåðñîíàëó, â³ääà-
÷à ñÿãàº 10—12 % [8]. Ó ÑØÀ ùîð³÷í³ âèòðàòè íà ô³íàíñóâàííÿ ïðî-
ãðàì ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó íà âèðîáíèöòâ³ ïåðåâèùóþòü 
100 ìëðä äîë. Ìàéæå 76 % àìåðèêàíñüêèõ ô³ðì ³ç ÷èñåëüí³ñòþ ïðàö³â-
íèê³â ïîíàä 500 îñ³á àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü ð³çí³ ôîðìè ïðîôåñ³éíîãî 
íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â [9]. Ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíî-åêî íî-
ì³÷íî¿ ïîâåä³íêè íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â â Óêðà¿í³ ï³äòâåðäèëè ïðÿìó çà-
ëåæí³ñòü ¿õíüîãî ñòàòêó â³ä îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ³ ïðîôåñ³é-
íî¿ êîìïåòåíö³¿.

Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ Óêðà¿íè íàðàç³ íå çàáåçïå÷óº ï³äâèùåííÿ ¿õíüî¿ êâàë³ô³êà-
ö³¿ òà íå â³äïîâ³äàº ³ííîâàö³éíèì òåõíîëîã³ÿì âèðîáíèöòâà ³ ïðàö³. Öå 
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ïåð³îäè÷í³ñòü ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³â-
íèê³â óäâ³÷³ ïåðåâèùóº íîðìàòèâíó é ñÿãàº 12 ðîê³â, òîä³ ÿê ó êðà¿íàõ 
ªâðîñîþçó öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü ìàéæå 5 ðîê³â, ó ßïîí³¿ — â³ä îäíî-
ãî äî ï³âòîðà ðîêó, â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ — 7,8 ðîêó [10]. Íåçàäîâ³ëü-
íèé ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ïðàö³âíèê³â ãàëüìóº ðåàë³çà-
ö³þ åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì ³ íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. 
Âñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ â Óêðà¿í³ åôåêòèâíî¿ ñèñòå-
ìè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ íà âèðîáíèöòâ³ ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ 
âèìîã.

Íèçüêó ìîòèâàö³þ äî ïîë³ïøåííÿ ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ á³ëüø³ñòü 
 íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ïîâ’ÿçóþòü ç òàêèìè ñòðèìóâàëüíèìè ÷èííèêà-
ìè, ÿê íåâïåâíåí³ñòü ó çáåðåæåíí³ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ (ïîñò³éíî¿ çàéíÿòîñò³), 
ìàëà éìîâ³ðí³ñòü ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îïëàòè ïðàö³, ïðîôåñ³éíîãî, 
êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ, â³äñóòí³ñòü ñèñòåìè ñòèìóëþâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî 
ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³.
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Ãàëüìóº ðîçâèòîê ïåðñîíàëó øëÿõîì ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ íà âè-
ðîáíèöòâ³ ñêëàäí³ñòü ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâà-
ìè, îðãàí³çàö³ÿìè ë³öåíç³é ó ñôåð³ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã íà âèðîáíè-
öòâ³. Ïðè÷èíàìè öüîãî º íåäîñêîíàë³ñòü îêðåìèõ ïîëîæåíü ïîñòàíîâè 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî ë³öåíçóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿ 
îñâ³òí³õ ïîñëóã” â³ä 8 ñåðïíÿ 2007 ð. ¹ 1019, íåâ³äïîâ³äí³ñòü äåðæàâíèõ 
ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè âèìîãàì ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè ùîäî ïðîôå-
ñ³é, çà ÿêèìè çä³éñíþþòüñÿ ï³äãîòîâêà, ïåðåï³äãîòîâêà òà ï³äâèùåííÿ 
êâàë³ô³êàö³¿ íà âèðîáíèöòâ³, â³äñóòí³ñòü áàíê³â äàíèõ äåðæàâíèõ ñòàí-
äàðò³â îñâ³òè. Íåäîñêîíàëèì º ³íôîðìàö³éíå é íàóêîâî-ìåòîäè÷íå çàáåç-
ïå÷åííÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ êàäð³â íà âèðîáíèöòâ³ òîùî. 

Äëÿ ïîêðàùåííÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ (ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, ïå-
ðåï³äãîòîâêè, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿) â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì óñ³º¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ïîòð³áíî âäîñêîíàëèòè òåõíîëîã³þ íàâ÷àííÿ, 
ñòðóêòóðó òà çì³ñò îñâ³òè, à ãîëîâíå — çá³ëüøèòè îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ. 

Áåçïåðåðâíà îñâ³òà (ïðîôåñ³éíà îñâ³òà óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ) ìàº 
îõîïëþâàòè ôîðìóâàííÿ ó ãðîìàäÿí ïîòðåáè ó çíàííÿõ, ñàìî îñâ³ò³, ïðî-
ôåñ³éíîìó ñàìîðîçâèòêó ç óðàõóâàííÿì ïîïèòó ðèíêó ïðàö³ íà ðîáî÷ó 
ñèëó; çàáåçïå÷åííÿ ïîñë³äîâíîñò³ íàâ÷àííÿ íà ð³çíèõ ñòóïåíÿõ îñâ³òè, 
êîæåí íàñòóïíèé ç ÿêèõ º ïðîäîâæåííÿì ïîïåðåäíüîãî; îïòèìàëüíèé 
çâ’ÿçîê øê³ëüíî¿, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè.

Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ âèçíà÷åíèõ çàâäàíü îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, ñëóæ-
áà çàéíÿòîñò³, çàêëàäè ñèñòåìè îñâ³òè, ðîáîòîäàâö³ ìàþòü ðîçðîáèòè 
â³äïîâ³äíó ñòðàòåã³þ é åôåêòèâíî âèêîíóâàòè ñâî¿ ôóíêö³¿. Çîêðåìà, 
îðãàíàì âëàäè ñë³ä îá´ðóíòóâàòè é ñôîðìóëþâàòè ³äåîëîã³þ ïîáóäîâè 
åêîíîì³êè çíàíü ó ñóñï³ëüñòâ³, ðîçðîáèòè òà çàáåçïå÷èòè  ðåàë³çàö³þ 
Êîíöåïö³¿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ, çä³éñíþâà-
òè ñèñòåìàòè÷íå ïðîãíîçóâàííÿ ïîòðåá íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè â ðî-
á³òíèêàõ ³ ôàõ³âöÿõ çà îáñÿãàìè ³ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèì ñêëà-
äîì, âäîñêîíàëèòè ñèñòåìó äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ íà ï³äãîòîâêó òà 
ïåðåï³äãîòîâêó êàäð³â, çá³ëüøèòè ìàñ øòàáè ô³íàíñóâàííÿ ñèñòåìè 
îñâ³òè òîùî. Äåðæàâí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ïîòð³áíî çä³éñíþâàòè ñèñ-
òåìàòè÷íèé ìîí³òîðèíã ïîïèòó íà ðîáî÷ó ñèëó òà ¿¿ ïðîïîçèö³¿ çà ïðî-
ôåñ³ÿìè, ñïåö³àëüíîñòÿìè, êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè; ïðîôåñ³éíó 
îð³ºíòàö³þ ð³çíèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ; ïðîãíîçóâàííÿ ïîïèòó òåðèòî-
ð³àëüíèõ ðèíê³â ïðàö³ íà ðîáî÷ó ñèëó çà ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèì 
ñêëàäîì; ïðàöåâëàøòóâàííÿ íåçàéíÿòèõ, áåçðîá³òíèõ ãðîìàäÿí òà çà-
áåçïå÷åííÿ ¿õ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ; îðãàí³çàö³þ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò 
òîùî. Ïðîôåñ³éí³ çàêëàäè îñâ³òè ìàþòü ñóòòºâî ï³äâèùèòè ÿê³ñòü 
îñâ³òí³õ ïîñëóã øëÿõîì ïîë³ïøåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ é âè ðîá-
íè÷î¿ áàçè, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ïåäàãîã³÷íîãî, ïðî-
ôåñîðñüêî-âèêëà äàöü êîãî ñêëàäó, âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, 
ìåòîä³â, ôîðì íàâ÷àííÿ òîùî. Ðîáîòîäàâö³ ïîâèíí³ ñïðèÿòè ôîðìó-
âàííþ âèìîã äî êâà ë³ ô³ êàö³éíîãî ð³âíÿ òà êîìïåòåíö³¿ ïðàö³âíèê³â, 
íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ åôåêòèâíî ñï³âïðàöþâàòè ç ÏÒÍÇ òà ÂÍÇ, âäîñêî-
íàëèòè ñèñòåìó ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ íà âèðîáíèöòâ³ òà çá³ëüøèòè 
îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ äëÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó (äèâ. ðè-
ñóíîê).
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Ðèñ. Îñíîâí³ çàâäàííÿ ³íñòèòóö³é Óêðà¿íè ùîäî ôîðìóâàííÿ òðóäîâîãî ïî-
òåíö³àëó

Îòæå, ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè äåðæàâà 
ïîâèííà:

— ðîçðîáèòè îêðåìèé ðîçä³ë ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïðîãíîç³â, ïðèñâÿ-
÷åíèé ïåðñïåêòèâíîìó ïîïèòó òåðèòîð³àëüíèõ ðèíê³â ïðàö³ íà ðîá³òíè-
ê³â ³ ôàõ³âö³â (çà îáñÿãàìè, ïðîôåñ³ÿìè, ñïåö³àëüíîñòÿìè, îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè);

— ñôîðìóâàòè ä³ºâó ñèñòåìó ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ äëÿ ñïðèÿííÿ 
ãðîìàäÿíàì â îá´ðóíòîâàíîìó âèáîð³ ïðîôåñ³¿ ç óðàõóâàííÿì ÿê îñî-
áèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê (ñòàò³, â³êó, ñòàíó çäîðîâ’ÿ, çä³áíîñòåé, ð³âíÿ 
³íòåëåêòó, ³íòåðåñ³â, áàæàíü), òàê ³ ïîïèòó ðèíêó ïðàö³ íà ðîáî÷ó ñèëó 
çà ïðîôåñ³ÿìè, ñïåö³àëüíîñòÿìè, êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè;

— çàáåçïå÷èòè äîñòóïí³ñòü îñâ³òè âñ³õ ð³âí³â äëÿ íàñåëåííÿ ç ð³çíè-
ìè äîõîäàìè;

— óäîñêîíàëèòè óìîâè é ïîðÿäîê çàðàõóâàííÿ àá³òóð³ºíò³â äî âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; 

 Центральні й територіальні органи державної влади 

• Формування ідеології побудови економіки знань у суспільстві; 
• розроблення й реалізація Концепції професійного навчання 

протягом усього життя; 
• систематичне прогнозування потреб економіки в робітниках  

і фахівцях за обсягами та професійно-кваліфікаційним складом; 
• вдосконалення системи державного замовлення на підготовку  

та перепідготовку кадрів; 
• збільшення масштабів фінансування системи професійної освіти 

Професійні заклади освіти 

Надання якісних професій-
них освітніх послуг шляхом:  
• поліпшення матеріально-

технічної й виробничої  
бази; 

• підвищення кваліфікацій-
ного рівня педагогічного, 
професорсько-виклада-
цького складу; 

• впровадження новітніх 
технологій, методів, форм 
навчання тощо 

Роботодавці 

• Формування вимог до 
кваліфікаційного рівня та 
компетенції працівників;  

• систематична взаємо-
узгоджена співпраця  
з ПТНЗ і ВНЗ;  

• вдосконалення системи 
професійного навчання  
на виробництві; 

• збільшення обсягів фінан-
сування для професійного 
навчання персоналу 

Форму-
вання  

та розвиток 
трудового 

потенціалу 

Державна служба зайнятості 
• Постійний моніторинг попиту на робочу силу та її пропозиції  

за професіями, спеціальностями, кваліфікаційними рівнями; 
• професійна орієнтація різних категорій населення; 
• розроблення прогнозів попиту територіальних ринків праці  

на робочу силу за професійно-кваліфікаційним складом; 
• сприяння працевлаштуванню незайнятих, безробітних 

громадян та організація їх професійного навчання тощо 
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— ñòâîðèòè çàãàëüíîäåðæàâíó ñèñòåìó êîíòðîëþ ÿêîñò³ îñâ³òè íà âñ³õ 
ð³âíÿõ;

— îðãàí³çóâàòè íà âñ³õ ð³âíÿõ ñèñòåìàòè÷íó âçàºìîóçãîäæåíó é åôåê-
òèâíó ñï³âïðàöþ ïðåäñòàâíèê³â ñôåðè îñâ³òè é íàóêè, ðèíêó ïðàö³ òà 
ðîáîòîäàâö³â;

— çâ³ëüíèòè â³ä îïîäàòêóâàííÿ ïðîôåñ³éí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè àáî 
çìåíøèòè ð³âåíü ¿õ îïîäàòêóâàííÿ;

— çä³éñíþâàòè ï³äòðèìêó òèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ âèêîíóþòü 
âèìîãè îáîâ’ÿçêîâèõ äåðæàâíèõ îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â ³ çàáåçïå÷óþòü âè-
ñîêèé îñâ³òí³é ð³âåíü âèïóñêíèê³â;

— ìîäåðí³çóâàòè ñèñòåìó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè (ÏÒÍÇ, ÂÍÇ) â³äïîâ³ä-
íî äî ñó÷àñíèõ âèìîã;

— ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ é ðîçâèòêó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìï-
ëåêñ³â ñòóïåíåâî¿ ï³äãîòîâêè ðîá³òíèê³â ï³äïðèºìñòâ;

— óäîñêîíàëèòè ñòðóêòóðó, ïðîãðàìè, çì³ñò íàâ÷àííÿ, ïîñèëèâøè 
àêöåíò íà ôîðìóâàíí³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê;

— çàïðîâàäèòè ñó÷àñíå îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè çà 
ê³íöåâèìè ðåçóëüòàòàìè;

— ñïðèÿòè ³íòåãðàö³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿, âèùî¿, 
 ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè â ì³æíàðîäíó îñâ³òíþ ñèñòåìó òîùî. 

Ïîêàçîâèì º äîñâ³ä åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿í ó ö³é ñôåð³. Çî-
êðåìà, â ïåðåäîâèõ äåðæàâàõ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâíîãî ïîïèòó 
íà ðîáî÷ó ñèëó â ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïðîãíîçàõ ðîçðîáëÿþòü îêðåìèé 
ðîçä³ë ³ç ïðîãíîçóâàííÿ ïîòðåáè â ðîá³òíèêàõ ³ ôàõ³âöÿõ. Ó ÑØÀ, íà-
ïðèêëàä, òàê³ ïðîãíîçè çä³éñíþþòü ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 50 ðîê³â ³ ïî-
ñò³éíî ïóáë³êóþòü ¿õ ðåçóëüòàòè. Äëÿ öüîãî â³äïðàöüîâàíî ìåòîäîëîã³÷-
í³ ï³äõîäè òà ñòâîðåíî ³íôîðìàö³éíî-ñòàòèñòè÷íó áàçó, ùî ´ðóíòóºòüñÿ 
íà íîâ³òí³õ òåõíîëîã³ÿõ. Ñòðóêòóðà ïðîãíîçó îõîïëþº òàê³ îñíîâí³ áëî-
êè [11]: 

— ïðîãíîç äèíàì³êè ÷èñåëüíîñò³ åêîíîì³÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ ç 
óðàõóâàííÿì äåìîãðàô³÷íîãî ÷èííèêà ³ ð³âíÿ åêîíîì³÷íî¿ àêòèâíîñò³ 
çà 128 ãðóïàìè íàñåëåííÿ çàëåæíî â³ä ñòàò³, â³êó, íàö³îíàëüíîñò³ 
òîùî; 

— ïðîãíîç åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ (ñïàäó) çà ìàêðîåêîíîì³÷íèìè 
ïîêàçíèêàìè ç óðàõóâàííÿì îñíîâíèõ ÷èííèê³â; 

— ïðîãíîç ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà çà 200 âèäàìè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ç âèä³ëåííÿì 20, â ÿêèõ çàéíÿò³ñòü çðîñòàº (àáî çíèæóºòüñÿ) íàé-
øâèäøèìè òåìïàìè; 

— ïðîãíîç ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ñêëàäó çàéíÿòèõ, ùî óçãî-
äæóºòüñÿ ç ïðîãíîçîì ðîçïîä³ëó òèõ, õòî ïðàöþº ó âåëèêèõ ãàëóçÿõ 
åêîíîì³êè; 

— ðîçïîä³ë çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ çà 500 ïðîôåñ³ÿìè ç äåòàëüíèì àíà-
ë³çîì ïîïèòó íà ðîáî÷ó ñèëó çà 30 ïðîôåñ³ÿìè ç íàéá³ëüøèì àáñîëþòíèì 
³ â³äíîñíèì çá³ëüøåííÿì (çìåíøåííÿì) ÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â; 

— ïðîãíîç äîäàòêîâî¿ ïîòðåáè â ðîáî÷³é ñèë³ ç óðàõóâàííÿì åêîíî-
ì³÷íîãî çðîñòàííÿ (ñïàäó); 

— ðîçïîä³ë ïðàö³âíèê³â çà ïðîôåñ³éíèì ñêëàäîì ³ ò. ³í. 
Äëÿ âäîñêîíàëåííÿ â Óêðà¿í³ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ êà-

äð³â íà âèðîáíèöòâ³ ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçàòè çàâäàííÿ ùîäî ñòèìóëþâàííÿ 
äî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ÿê ðîáîòîäàâö³â, òàê ³ ñàìèõ ïðàö³âíèê³â, 
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 ïîë³ïøåííÿ óìîâ òà ïðîöåäóðè ë³öåíçóâàííÿ, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â, 
ñòðóêòóðè, çì³ñòó, âèä³â ³ ôîðì íàâ÷àííÿ, éîãî ³íôîðìàö³éíîãî é 
íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ðîçøèðåííÿ äæåðåë ³ çá³ëüøåííÿ îá-
ñÿã³â ô³íàíñóâàííÿ. 

Äîñâ³ä åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿í ó ñôåð³ ðîçâèòêó ïåðñîíàëó 
øëÿõîì ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ òàêîæ âàðòèé óâàãè. Íàïðèêëàä, ó 
ÑØÀ òà êðà¿íàõ ªâðîñîþçó ïîøèðåíà ë³áåðàëüíà ôîðìà òàêîãî íàâ÷àí-
íÿ, çà ÿêî¿ ð³øåííÿ ïðî éîãî íàïðÿìè, ïåð³îäè÷í³ñòü ³ òðèâàë³ñòü ïðèé-
ìàº ñàì ïðàö³âíèê. Äëÿ öüîãî ñòâîðåíî ìåðåæó ñïåö³àëüíèõ àãåíö³é, íà-
â÷àëüí³ ïðîãðàìè ÿêèõ äàþòü çìîãó ïîºäíóâàòè ðîáîòó é íàâ÷àííÿ, 
îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè íà êîí’þíêòóðó ðèíêó ïðàö³. Ïðàö³âíèêè, êîòð³ 
õî÷óòü íàâ÷àòèñü, óêëàäàþòü ç òàêèìè àãåíö³ÿìè â³äïîâ³äí³ êîíòðàê-
òè. Ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó äëÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â âè-
êîðèñòîâóþòü ñèñòåìó îñâ³òí³õ âàó÷åð³â, ÿê³ êîìïåíñóþòü äî 60 % âàð-
òîñò³ îñâ³òí³õ ïîñëóã [12, ñ. 27]. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïåðåë³ê îðãàí³çàö³é 
òà àãåíö³é, êîòð³ ìîæóòü íàäàâàòè òàê³ ïîñëóãè çà âàó÷åðàìè, âàðò³ñòü 
âàó÷åðà, ïîðÿäîê éîãî íàäàííÿ (ç óðàõóâàííÿì ñòàæó ðîáîòè, ï³äòâåð-
äæåííÿ ïîòðåáè â ñîö³àëüí³é äîïîìîç³ òîùî) âèçíà÷àº äåðæàâà. Çîêðå-
ìà, ó Í³äåðëàíäàõ äëÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ìàëîêâàë³ô³êîâàíèõ 
ïðàö³âíèê³â ñòâîðþþòü ³íäèâ³äóàëüí³ ðàõóíêè. Òàêèì ïðàö³âíèêàì íà-
äàíî ìîæëèâ³ñòü â³äêðèâàòè ö³ëüîâèé ðàõóíîê, íà ÿêèé íàðàõîâóºòüñÿ 
ñóáñèä³ÿ ðîçì³ðîì 454 ºâðî. Öåé ðàõóíîê ïîïîâíþþòü ÿê ï³äïðèºì-
ñòâî, òàê ³ ñàì ïðàö³âíèê, àëå êîøòè ç íüîãî ìîæå áóòè âèòðà÷åíî ëèøå 
íà ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ. 

Â Óãîðùèí³ äåðæàâà áåðå ó÷àñòü ó ô³íàíñóâàíí³ ïðîôåñ³éíîãî íà-
â÷àííÿ íà âèðîáíèöòâ³, îðãàí³çîâóþ÷è ñåðåä ïðàö³âíèê³â ãðàíòîâ³ êîí-
êóðñè íà îäåðæàííÿ ñòèïåíä³¿. Òàê³ êîíêóðñè äâ³÷³ íà ð³ê ïðîâîäèòü 
ì³í³ñòåðñòâî, ÿêå ðåãóëþº ñôåðó ïðàö³. Óìîâè êîíêóðñó çì³íþþòüñÿ 
çàëåæíî â³ä ö³ëüîâî¿ ãðóïè (âèäó ä³ÿëüíîñò³, ñòàæó ðîáîòè, â³êó ó÷àñ-
íèê³â òîùî), à äëÿ ï³äòðèìêè îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ â³äáóâàþòüñÿ îêðåì³ 
êîíêóðñè. Íà ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ ùîð³÷íî âèä³-
ëÿºòüñÿ 2 ìëí ºâðî, ïðè÷îìó ïðàö³âíèêè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà ïðîãðàìà-
ìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ìàþòü 30-â³äñîòêîâ³ ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè 
[12, ñ. 28]. Ïðîãðàìè íàäàííÿ ãðàíò³â äëÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðà-
ö³âíèê³â ³ñíóþòü òàêîæ â Àâñòð³¿, Í³äåðëàíäàõ, Âåëèê³é Áðèòàí³¿. 

Ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ çä³éñíþºòüñÿ òàêîæ ÷åðåç 
ñèñòåìó íàñòàâíèöòâà, â òîìó ÷èñë³ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Ó Áåëüã³¿, 
íàïðèêëàä, ä³º ïðîãðàìà “Íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³”, â³äïîâ³äíî äî 
ÿêî¿ äîñâ³ä÷åí³ ïðàö³âíèêè (ñòàðø³ çà 50 ðîê³â) ïðîâîäÿòü ³íäèâ³äóàëü-
íå íàâ÷àííÿ (â³ä 300 äî 480 ãîä íà ð³ê) ìîëîäèõ ïðàö³âíèê³â ç³ ñòàæåì 
ðîáîòè ìåíøèì, í³æ 1,5 ðîêó. Êîìïàí³¿, êîòð³ çàñòîñîâóþòü öþ ïðî-
ãðàìó, îäåðæóþòü â³äïîâ³äí³ ñóáñèä³¿ â³ä äåðæàâè, ùî ðîçïîä³ëÿþòüñÿ 
çà ñõåìîþ ãðàíòîâîãî êîíêóðñó.

Â îêðåìèõ êðà¿íàõ ªâðîïè ó êîëåêòèâíèõ äîãîâîðàõ ïåðåäáà÷åíî 
îïëà÷óâàí³ íàâ÷àëüí³ â³äïóñòêè, ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç ôîíäó çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè òà îñîáèñòèõ äîõîä³â ïðàö³âíèê³â. 

Â Óêðà¿í³ àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ íà âèðîáíèöòâ³. Äëÿ ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ ñë³ä ðîç-
øèðèòè ñïåêòð ³íâåñòèö³éíèõ äæåðåë òà çá³ëüøèòè îáñÿãè ô³íàíñóâàí-
íÿ. Âàðòî íàãàäàòè, ùî âèòðàòè óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ íà ïðîôåñ³éíå 
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íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ïåðåáóâàëè â ìåæàõ 0,2—
0,3 % çàãàëüíèõ âèòðàò íà ðîáî÷ó ñèëó, òîä³ ÿê ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó öåé 
ïîêàçíèê ñÿãàº 1 %.

Â åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ äëÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ êà-
äð³â íà âèðîáíèöòâ³ çàñòîñîâóþòü òàê³ ìåõàí³çìè ô³íàíñóâàííÿ:

— ðèíêîâèé, êîëè óïðàâë³ííÿ ðåñóðñàìè çä³éñíþºòüñÿ ç äîïîìîãîþ 
ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â (ïëàòà çà íàâ÷àííÿ àáî ãðîøîâ³ âíåñêè);

— àäì³í³ñòðàòèâíèé, çà ÿêèì ðóõ ðåñóðñ³â â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ïî-
äàòêè (ç óñ³õ ãðîìàäÿí, íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, ðîáîòîäàâö³â), ïðè öüî-
ìó ð³âåíü ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä 
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ é ðîçì³ðó äîõîäó ïðàö³âíèêà, ð³âíÿ îïîäàòêóâàííÿ, 
ñòðóêòóðè é îáñÿãó îñîáèñòèõ âèòðàò, ñåêòîðó åêîíîì³êè, îäåðæóâàíîãî 
ïðèáóòêó;

— ö³ëüîâèé, êîëè ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ íàäàºòüñÿ òèì, õòî îïëà-
÷óº íàâ÷àííÿ. Çàãàëüí³ ïîäàòêè äî áþäæåòó çàì³íþþòüñÿ ö³ëüîâèìè 
ïîäàòêàìè, çîêðåìà íà ïîòðåáè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ.

Ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ çàñòîñóâàííÿ öèõ ìåõàí³çì³â â³äð³çíÿºòüñÿ çà 
ð³âíåì äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè, àêòèâí³ñòþ ñîö³àëüíèõ ïàðòíåð³â, ïðî-
öåäóðíèìè òà ðåãóëþþ÷èìè ìåõàí³çìàìè. Íàïðèêëàä, ó ßïîí³¿, äå ðîç-
âèòîê ïåðñîíàëó º ïð³îðèòåòîì ó ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà, ïðîôåñ³éíå íà-
â÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ ï³äòðèìóº äåðæàâà ÷åðåç áþäæåòí³ ñóáñèä³¿. 
Ó Í³ìå÷÷èí³ íàâ÷àííÿ ñâîãî ïåðñîíàëó îïëà÷óþòü ñàì³ êîìïàí³¿, à äåð-
æàâà ô³íàíñóº âèòðàòè íà íàâ÷àííÿ ó ïðîôåñ³éíèõ ó÷èëèùàõ. Àíàëî-
ã³÷íà ñèòóàö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ é ó Í³äåðëàíäàõ. 

Ó Äàí³¿ ïî÷àòêîâó ïðîôåñ³éíó îñâ³òó ãðîìàäÿíè çäîáóâàþòü ó íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ, êîìïàí³ÿõ, ì³æô³ðìîâèõ öåíòðàõ. Ô³íàíñóâàííÿ 
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ðîçïîä³ë âèòðàò ì³æ óñ³ìà ñóá’ºêòàìè ïðîôåñ³éíîãî 
íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíî¿ òðèñòîðîííüî¿ ïðîöåäóðè, 
ÿêà ïåðåäáà÷àº ó÷àñòü äåðæàâè, îðãàí³çàö³é ðîáîòîäàâö³â òà ïðîôñï³-
ëîê. Âîäíî÷àñ ³ç íàö³îíàëüíîãî áþäæåòó Äàí³¿ íà ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ 
âèä³ëÿþòüñÿ äåðæàâí³ ãðàíòè. Íà ï³äñòàâ³ ïîëîæåíü êîëåêòèâíèõ òðó-
äîâèõ äîãîâîð³â òà óãîä ì³æ óðÿäîì, ðîáîòîäàâöÿìè é ïðîôñï³ëêàìè çà 
ðàõóíîê 8-â³äñîòêîâîãî ïîäàòêó íà âàëîâèé ôîíä îïëàòè ïðàö³ ôîðìó-
þòüñÿ ôîíäè ñïðèÿííÿ ïðîôåñ³éíîìó íàâ÷àííþ, íàïîâíåííÿ ÿêèõ çä³é-
ñíþþòü ðîáîòîäàâö³, ïðîôñï³ëêè, à òàêîæ óðÿä ó âèãëÿä³ ñóáñèä³é. 

Ó Ôðàíö³¿ ñèñòåìà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ êàäð³â ô³íàíñóºòüñÿ çà 
ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî ³ ðåã³îíàëüíèõ áþäæåò³â òà ï³äïðèºìñòâ. 
Êîìïàí³¿ ïîêðèâàþòü ÷àñòèíó âèòðàò ó ôîðì³ ñïåö³àëüíîãî ïîäàòêó íà 
ó÷í³âñòâî, ùî ñòàíîâèòü 0,5 % ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Öåé ïîäàòîê 
ñïëà÷óþòü óñ³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðîìèñëîâîþ, êîìåðö³é-
íîþ, ðåì³ñíè÷îþ, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, à êîøòè â³ä íüîãî 
ñïðÿìîâóþòüñÿ äî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â, ùî ðåàë³çóþòü â³äïîâ³äí³ ïðî-
ãðàìè. Ç ï³äïðèºìñòâ òàêîæ ñòÿãóºòüñÿ ïîäàòîê íà ïîòðåáè àëüòåðíà-
òèâíîãî íàâ÷àííÿ, íàäõîäæåííÿ â³ä ÿêîãî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îïëà-
òè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â ³ ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ íàïðèê³íö³ 
ðîêó â ðàç³, ÿêùî ðîáîòîäàâåöü íå âèòðà÷àâ êîøò³â íà íàâ÷àííÿ ñâîãî 
ïåðñîíàëó. Êîìïàí³¿, êîòð³ áåðóòü íà íàâ÷àííÿ ê³ëüêîõ ó÷í³â, çâ³ëüíÿ-
þòüñÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â.

Ó Øâåö³¿ ïðîáëåìàìè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â òà êîðïî-
ðàòèâíîãî ðîçâèòêó çàéìàþòüñÿ ôîíäè ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³, ùî ñòâîðþ-
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þòüñÿ çã³äíî ç äîãîâîðàìè ì³æ Êîíôåäåðàö³ºþ ðîáîòîäàâö³â Øâåö³¿ 
òà Øâåäñüêîþ êîíôåäåðàö³ºþ ïðîôñï³ëîê. Ô³íàíñóâàííÿ ôîíä³â ñïðèÿí-
íÿ çàéíÿòîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê âíåñê³â êîìïàí³é — ÷ëå-
í³â ôîíä³â. Ðîçì³ð âíåñêó çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó ôîíäó îïëàòè ïðàö³ 
êîìïàí³¿ òà âñòàíîâëþºòüñÿ ùîð³÷íî ïðè óêëàäàíí³ êîëåêòèâíèõ äî-
ãîâîð³â.

Ó ×èë³ ï³äïðèºìñòâà ïðîìèñëîâîñò³, ñôåðè ïîñëóã ³ ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, êîòð³ ô³íàíñóþòü ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ êàäð³â, îòðèìóþòü 
ï³ëüãè ïðè îïîäàòêóâàíí³. Çàëåæíî â³ä îáñÿã³â âèòðàò íà íàâ÷àííÿ 
 ïåðñîíàëó ô³ðìàì çìåíøóþòü ïîäàòîê íà ïðèáóòîê (çíèæêà ñÿãàº 1 % 
ôîíäó îïëàòè ïðàö³). Öåé ìåõàí³çì ðåãóëþº Íàö³îíàëüíà ñëóæáà ï³äãî-
òîâêè êàäð³â ³ çàéíÿòîñò³, ùî º ñêëàäîâîþ â³äïîâ³äíîãî ì³í³ñòåðñòâà ³ 
 âèçíà÷àº âåðõíþ ìåæó âàðòîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìîäóëÿ, äîñÿãíåííÿ ÿêî¿ 
ñòàº ï³äñòàâîþ äëÿ çìåíøåííÿ ïîäàòê³â. Ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïåðñîíà-
ëó ï³äïðèºìñòâà ïðîâîäÿòü ñàìîñò³éíî àáî êîðèñòóþòüñÿ ïîñëóãàìè 
îñâ³òí³õ ô³ðì [12, ñ. 31].

Îòæå, äîñâ³ä åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿í ïîêàçóº, ùî ïðîôåñ³é-
íèé ðîçâèòîê êàäð³â çäåá³ëüøîãî º êîìïåòåíö³ºþ ï³äïðèºìñòâ. Äåðæà-
âà êîìïåíñóº ëèøå ÷àñòèíó âèòðàò íà ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ìåõàí³çìè ñòèìóëþâàííÿ éîãî ïðîâåäåííÿ (ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè, 
ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíèõ îñâ³òí³õ ôîíä³â òîùî).

Äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ô³íàíñóâàííÿì ïðîôåñ³éíîãî 
íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â íà âèðîáíèöòâ³, â Óêðà¿í³ äîö³ëüíî çàïðîâàäèòè 
äëÿ ðîáîòîäàâö³â ïåâí³ ï³ëüãè òà ïðåôåðåíö³¿, âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè 
äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, çàëó÷àòè äî ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíèõ 
ïàðòíåð³â. À ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, 
ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â, íåîáõ³äíî:

— íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ çàêð³ïèòè ïðàâî ðîáîòîäàâö³â çà ïîãî-
äæåííÿì ³ç ïðîôñï³ëêàìè âèçíà÷àòè òåðì³í, ÿêèé çîáîâ’ÿçàíèé â³äïðà-
öþâàòè ñï³âðîá³òíèê, êîòðèé íàâ÷àâñÿ çà êîøòè ï³äïðèºìñòâà, øëÿõîì 
çàòâåðäæåííÿ òèïîâîãî äîãîâîðó ïðî íàïðàâëåííÿ íà íàâ÷àííÿ çà êî-
øòè ï³äïðèºìñòâà;

— ðîçðîáèòè òà çàïðîâàäèòè ïîðÿäîê â³äøêîäóâàííÿ ïðàö³âíèêàìè ÷è 
³íøèìè ô³çè÷íèìè àáî þðèäè÷íèìè îñîáàìè ï³äïðèºìñòâó êîøò³â, âèòðà-
÷åíèõ íà ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïðàö³âíèêîì äîãîâ³ðíèõ 
çîáîâ’ÿçàíü â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí.

Ðîçâèòêîâ³ ïåðñîíàëó øëÿõîì ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ íà âèðîáíèöòâ³ 
â Óêðà¿í³ ñïðèÿòèìå: 

— óõâàëåííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè “Ïðî ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê”, “Ïðî 
äåðæàâíå çàìîâëåííÿ íà ï³äãîòîâêó ðîá³òíè÷èõ êàäð³â òà ôàõ³âö³â”, 
“Ïðî ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ êàäð³â íà âèðîáíèöòâ³”;

— ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè ë³öåíçóâàííÿ íàäàííÿ ï³äïðèºìñòâàìè, 
óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè îñâ³òí³õ ïîñëóã íà âèðîáíèöòâ³ ÷åðåç âíå-
ñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî 
ë³öåíçóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã” â³ä 8 ñåðïíÿ 2007 ð. 
¹ 1019;

— ðîçðîáëåííÿ é çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíèõ 
ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè äëÿ ïðîôåñ³é, çà ÿêèìè çä³éñíþþòüñÿ ï³ä-
ãîòîâêà, ïåðåï³äãîòîâêà òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ íà âèðîáíèöòâ³;
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— çàïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó ³íôîðìóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ïðî áàíê 
äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â îñâ³òè òà ïîðÿäîê ¿õ ïðèäáàííÿ;

— âäîñêîíàëåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî é íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ êàäð³â íà âèðîáíèöòâ³ ÷åðåç ï³äâèùåííÿ 
åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè ìåòîäè÷íèõ ï³äðîçä³ë³â Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, 
ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, ³í-
øèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè;

— ðîçâèòîê é àêòèâ³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ öåíòð³â 
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ÀÐ Êðèì, îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòî-
ïîëüñüêî¿ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é. 

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè äåðæàâè ó ñôåð³ ðîçâèòêó ïåðñîíàëó øëÿõîì 
ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ íà âèðîáíèöòâ³ ìàþòü áóòè:

— âäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ï³ä´ðóíòÿ ïðîôåñ³éíîãî íà-
â÷àííÿ, éîãî íàóêîâîãî é ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ;

— ï³äòðèìêà ï³äïðèºìñòâ, ùî âïðîâàäæóþòü ³ííîâàö³¿, çä³éñíþþòü 
ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ êàäð³â ³ç óðàõóâàííÿì ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó;

— âèçíà÷åííÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñó ï³äðîçä³ë³â íà ï³äïðèºìñòâàõ, ùî 
çàéìàþòüñÿ ïèòàííÿìè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ êàäð³â;

— ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿, ³íôîðìàö³éíî¿, ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè â³äïîâ³äíî äî ïåðñïåêòèâíèõ ïîòðåá âèðîáíèöòâà; 

— ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ³íñòðóêòîð³â ³ âèêëàäà÷³â, ÿê³ çä³éñíþ-
þòü ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó;

— âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çìó ô³íàíñóâàííÿ øëÿõîì ðîçøèðåííÿ 
ñïåêòðó äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ: ñóáñèä³é ç äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ áþ-
äæåò³â, âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñòåé ³ ïîðÿäêó ï³ëüãîâîãî îïîäàòêóâàííÿ; 

— çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ ñòèìóë³â äëÿ ðîáîòîäàâö³â ³ 
äëÿ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â äî ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ 
òîùî. 

Ñàìå âèêîíàííÿ öèõ çàâäàíü óìîæëèâèòü ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòîê 
òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó Óêðà¿íè â óìîâàõ àêòèâ³çàö³¿ ãëîáàë³çàö³éíèõ, 
³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â òà ñòàíîâëåííÿ åêîíîì³êè çíàíü.
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Kirjan T.M. Investments into human capital — the essential condition for raising 
efficiency of economic development

Took up questions of current situation in the area of training at vocational schools, 
higher educational institutions and on-job training; problems of financing of these kinds 
of training in Ukraine and leading countries of the world. Propositions to improve these 
kinds of activity are grounded.
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ДиНАміЗАціЯ іНститУціЙНиХ іНстРУмЕНтіВ  
У систЕмі ЕФЕКтиВНОГО стВОРЕННЯ НАціОНАЛьНОї 

іННОВАціЙНОї мОДЕЛі: сВітОВиЙ ДОсВіД

Підкреслюється, що джерелом зростання економічного потенціалу країни є ін-
ституційний інструмент продукування інноваційних та інтелектуальних засобів роз-
витку, заснованих на використанні нових ідей та інтелектуальних ресурсів суспіль-
ства, і тісна співпраця бізнесу та держави. Здійснено аналіз впливу ефективного 
інституційного механізму на розвиток інноваційного середовища, що базується на 
концепції національної інноваційної системи.

Ключові слова: інституційний механізм, національна інноваційна 
система, інноваційний розвиток

наслідком ефективного функціонування ринкової економіки в по-
єднанні з державними регуляторами, які включають динамічний інсти-
туційний механізм забезпечення інноваційного середовища, мають ста-
ти принципи “глобального включення” — загальні єдині законодавчі 
стандарти, технологічні стандарти, швидкість наукових нововведень, 
економічна й кадрова мобільність.

інституційне забезпечення інноваційної діяльності базується на 
концепції національної інноваційної системи (ніс). основою цієї кон-
цепції є нелінійна модель інноваційного процесу. Формування її поча-
лося в 1980-х роках і мало певні особливості:

— стимулювання інвестицій у виробничу, інноваційну та соціальну 
інфраструктуру;

— розширення набору методів стимулювання інноваційної діяль-
ності;

— поява нових організаційних форм проведення спільних наукових 
досліджень;

— підвищення мобільності наукових кадрів. 
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Промислово розвинені країни використовують концепцію ніс як 
теоретичну базу своєї інноваційної політики, але при цьому, виходячи 
із загальної тенденції інтеграції науки та промисловості, застосовують 
власні моделі розвитку інноваційної стратегії з певними характерис-
тиками. більше того, всі країни сучасного світу змушені здійснювати 
пошук прийнятної моделі економічного розвитку, яка б забезпечувала 
національну конкурентоспроможність і орієнтувала національну еко-
номіку на довгострокове зростання.

інституційне забезпечення інноваційної діяльності передбачає удо-
сконалення та прийняття послідовних законопроектів, які активізують 
і стимулюють розвиток інноваційних процесів у цілому, визначають 
механізми підвищення ефективності національних систем регулювання 
прав інтелектуальної власності, встановлення правового поля для роз-
витку центрів сприяння трансферу та комерціалізації технологій — ін-
новаційних структур.

У цьому аспекті корисним є досвід сШа. З початку 1980-х років 
провідна роль у забезпеченні зростання науково-технічного потенціа-
лу сШа перейшла від держави до приватних компаній, однак значен-
ня держави щодо створення відповідних умов для швидкого розвитку 
науково-технічної системи від цього не зменшилося, а навіть збільши-
лося. У сШа модель розвитку інноваційної політики характеризують 
такі основні риси: забезпечення тісних зв’язків між бізнесом, вищими 
навчальними закладами та державними науково-дослідними інститу-
тами; збільшення ролі цивільних досліджень; законодавче усунення 
перешкод для трансферу технологій; розвиток венчурного бізнесу та 
інноваційних структур.

на відміну від сШа Японія не має стратегічної програми інновацій-
ного розвитку на рівні держави, але тоді, коли перспективи застосування 
тих чи інших технологій виявлялися привабливими, компанії країни до-
водили здатність організувати свою діяльність так, щоб за короткий про-
міжок часу наздогнати або й випередити конкурентів з інших країн.

Для ніс Японії важливими є переорієнтація із запозичення техно-
логій на розвиток власних фундаментальних досліджень, посилення 
матеріального та кадрового забезпечення науки, наслідування успішної 
інноваційної політики сШа та єс. Важливу роль ця країна відводить 
інтелектуальному потенціалу нації, підготовці та співпраці дослідниць-
ких кадрів. Зокрема, розвиток та впровадження нанотехнологій по-
требують інтенсивного обміну інформацією між різними групами та 
окремими дослідниками, тому що нанотехнології виникли на основі 
злиття результатів фундаментальних досліджень, здійснених у різних 
наукових галузях (хімія, фізика, біологія, математика, технологія об-
робки матеріалів).

Для досягнення лідерства у сфері нанотехнологічних досліджень 
Японія шукає нові методи забезпечення ефективного обміну інформа-
цією між вченими різних спеціальностей та нові форми управління 
підготовкою кадрів. нині проблеми стратегії розвитку нанотехнологій 
та організації міждисциплінарного співробітництва розглядаються на 
рівні кабінету міністрів Японії. Японською економічною асоціацією 
створено спеціальний промислово-технічний комітет з нанотехнологій, 
який повинен вивчати найважливіші для країни напрями досліджень, 
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визначати наукові програми та сприяти впровадженню їх результатів у 
промислове виробництво.

Загальна модель розвитку інноваційної політики європейського со-
юзу базується на формуванні єдиного середовища досліджень, конвер-
генції інноваційних систем країн — членів єс, подоланні бюрократич-
ного консерватизму державної адміністрації, підтримці інноваційних 
ринків, проте з урахуванням того, що більшість країн єс орієнтуються 
на власні ніс.

на відміну від сШа кожна європейська країна обрала свою неза-
лежну стратегію розвитку інноваційної діяльності, тому в єс країни 
перебувають на різних рівнях інноваційного розвитку і мають свої ор-
гани, що керують цією сферою. наприклад, у Великій британії управ-
ління розвитком інновацій та нанотехнологій здійснює Рада з фізико-
технічних досліджень (EPSRC), яка щороку виділяє на дослідження 
по 7 млн дол. сШа. крім того, національною фізичною лабораторією 
було розроблено національну ініціативу з нанотехнологій, яка визна-
чає структуру досліджень на конкретному етапі [1, с. 108].

З посиленням глобалізаційних процесів країни — члени єс мають 
намір розробити єдину інноваційну політику на рівні співтовариства, 
тобто ухвалити єдине антимонопольне законодавство, використовувати 
систему прискорених амортизаційних відрахувань, що є безпроцентни-
ми позиками на придбання новітньої техніки, застосовувати пільгове 
оподаткування витрат на нДДкР, заохочувати розвиток малого науко-
місткого бізнесу, стимулювати співробітництво університетської науки 
й компаній, які виробляють інноваційну продукцію, тощо. логічним 
завершенням інноваційної політики єс є  вироблення координаційних 
заходів, що стимулюють інноваційний бізнес на рівні співтовариства  
в цілому [2, с. 204—205].

Швидкі темпи інноваційного розвитку демонструють країни Пів-
нічної європи. Фінляндія вирізняється високим рівнем наукових до-
сліджень і технологічних розробок, що супроводжується стрімким 
науково-технічним прогресом. цьому значною мірою сприяє органі-
зація фундаментальних і прикладних досліджень та їх достатнє фі-
нансування з боку держави та фондами промисловості, яке постійно 
збільшується. стратегічні плани щодо розвитку й фінансування іннова-
цій та нанотехнологій виробляє та контролює Державна рада з питань 
науки і технологій (STPC). частка приватного сектору в розвитку й 
фінансуванні науково-дослідних робіт становить близько 60%. наукові 
дослідження у Фінляндії спрямовані на розвиток комунікаційних та 
інформаційних технологій, мікроелектротехніки, біотехнологій, захист 
навколишнього середовища.

отже, вагомим джерелом зростання економічного потенціалу краї-
ни нині стають інституційний інструмент, який продукує інноваційні й 
інтелектуальні засоби розвитку, засновані на використанні нових ідей 
та інтелектуальних ресурсів суспільства, і тісна співпраця бізнесу та 
держави у цьому напрямі. Провідні країни світу давно переорієнтували 
власну економіку на продукування й використання сучасних знань, ви-
робництво інтелектуального продукту за рахунок реалізації наукового 
та інтелектуального потенціалу. тому формування механізмів підви-
щення ефективності національних систем інституційного регулювання 
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в контексті міжнародного поділу праці є дуже суттєвим аспектом роз-
витку світової економіки.

Важливим показником ефективності інституційного забезпечення ін-
новаційної діяльності є коефіцієнт винахідницької активності. У міжна-
родному економічному середовищі країна вважається інноваційно спро-
можною за наявності патентів на винаходи, зареєстрованих у патентних 
відомствах сШа, європейського союзу та Японії. Згідно з методикою 
Всесвітнього економічного форуму, країну відносять до категорії ін-
новаторських у разі, якщо вона щорічно реєструє у Патентному відом-
стві сШа чи інших відповідних зарубіжних організаціях не менше ніж  
15 патентів на винаходи в розрахунку на 1 млн своїх громадян.

Досвід високорозвинених країн переконує, що держава має взяти на 
себе вдосконалення організаційних інструментів, зокрема фінансуван-
ня масштабних прогностично-аналітичних досліджень з метою визна-
чення пріоритетних напрямів науково-технологічної та інноваційної 
діяльності. це потрібно не тільки для конкретизації політики уряду 
та надання їй належної цілеспрямованості, а й для орієнтації бізне-
су — як безпосередня допомога держави виробничим підприємствам 
у пошуку ними власної ніші у світовому поділі праці та встановлен-
ня можливостей виходу вітчизняної високотехнологічної продукції на 
світовий ринок. У країнах зі стабільною економічною й політичною 
ситуацією, котрі провадять належну регулятивну політику, підприєм-
ці більше інвестують у нові технології, ніж у країнах, де долю бізнесу 
важко передбачити навіть на найближче майбутнє. 

Розвинені країни для поліпшення інституційного забезпечення на-
магаються розробити нові оптимальні інноваційні стратегії державної 
підтримки у структурі механізму міжнародної конкурентоспромож-
ності. інноваційні стратегії зарубіжних країн, що забезпечують ефек-
тивне функціонування інноваційної моделі економіки, передбачають 
реалізацію органами державної влади особливої гнучкої політики, яка 
охоплює якісне регулювання інноваційного середовища в суспільстві, 
здійснення інноваційної регіональної політики, надання податкових та 
кредитних пільг, цільове фінансування окремих інноваційних розро-
бок, державне замовлення, проведення реструктуризації та модерніза-
ції державних підприємств, використання венчурного капіталу, ство-
рення і розвиток нових інноваційних структур. 

інноваційний формат розвитку сучасної цивілізації стає загально-
світовою сутнісною характеристикою науково-технічного прогресу, 
проте рівень застосування інновацій в окремих країнах та регіонах є 
неоднаковим і залежить від готовності конкретних економічних систем 
акумулювати інноваційні досягнення. 

однією з інноваційних стратегій є регіонально-інноваційна, що пе-
редбачає створення нових і використання вже апробованих в інших 
країнах технологій, які відповідають особливостям регіонального ви-
робництва з урахуванням специфіки регіону. інноваційний об’єкт стає 
зоною експорту та імпорту технологій, що має позитивно впливати на 
інноваційний розвиток як регіону, так і країни в цілому. Регіонально-
інноваційна стратегія впроваджується в Японії та сШа під час ство-
рення регіональних техноструктур і вільних економічних зон.
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наприклад, у сШа є не тільки загальнодержавна програма іннова-
ційного розвитку, про яку ми вже згадували, а й регіональні програми, 
котрі враховують специфіку відповідного регіону, і на цій основі роз- 
робляються нові технології та створюються організації, які контролю-
ють появу світових нових розробок й інтенсивно їх застосовують. Що-
року там впроваджується у 8 разів більше інновацій, ніж в усіх країнах 
Західної європи. серед американських спеціалістів у сфері інновацій-
ної діяльності переважає думка, що якщо технологія не комерціалізо-
вана, то вона й не створена.

Для динамізації інституційного механізму розвитку інноваційно-
го процесу потрібно враховувати ключові чинники, які оптимізують 
інституційно-інноваційний механізм у глобальному середовищі:

1) людський капітал (вища освіта, чисельність співробітників нау-
кових і дослідницьких установ); 

2) інноваційний потенціал (корпоративні й державні інвестиції в 
дослідження й розробки (R&D), частка у світовому обсязі наукових 
публікацій);

3) підприємництво (інвестиції у венчурний капітал, створення но-
вих компаній);

4) інфраструктура інформаційних технологій (сучасні технології); 
5) економічна політика (ефективна ставка оподаткування корпора-

цій, простота організації й ведення бізнесу);
6) економічні результати (торговельний баланс, приплив прямих 

іноземних інвестицій, реальний ВВП на душу населення працездатного 
віку, продуктивність праці).

слід зазначити, що внаслідок швидкого розвитку економічної сфе-
ри суспільства наявні технологічні структури не задовольняють потреб 
передових держав в інноваціях, тому розвинені країни намагаються 
створити нові гнучкі великі структури, які б містили всі елементи ме-
ханізму продукування інновацій.

останнім часом країни “технологічного ядра” почали використовувати 
нову ефективну модель національної інноваційної системи, до якої вхо-
дять кластери, мегакорпорації, мережеві структури та віртуальні корпо-
рації, гуманітарні парки та соціально-інженерний парк, що будується на 
основі схеми інноваційної інфраструктури, схеми самовизначення органі-
затора інновацій та схеми діяльності організатора інновацій.

Реалізація потенціалу таких елементів інноваційної інфраструк-
тури, як технополіси та технопарки, для технологічної модернізації 
національного господарства не можлива без активного формування на 
їх базі кластерів високотехнологічних виробництв, що передбачає на-
лагодження щільної мережі коопераційних зв’язків у межах вироб-
ництв високих (п’ятого й шостого) технологічних укладів з подеталь-
ною спеціалізацією.

новим явищем інноваційного розвитку та ринкової конкуренції є 
становлення мережевої економіки та мережевих структур внаслідок 
витіснення від початку 1980-х років четвертого технологічного укладу 
п’ятим, у якому домінують новітні комп’ютерні та інформаційні техно-
логії, засоби космічного зв’язку, біотехнології тощо.

Значна кількість сучасних досліджень, присвячених мережевій ре-
волюції, переважно опублікованих у сШа, Великій британії, німеччи-
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ні, аналізують проблему конкуренції у мережах, природу менеджменту 
постачальницьких мереж, особливості кооперативної стратегії у мере-
жах, динаміку співробітництва у міжфірмових мережевих альянсах. 
Водночас мережева організація створює інноваційну систему, що за-
безпечує науково-технічні зміни. Мережеві структури стають найбільш 
конкурентоспроможними, вони забезпечують впровадження макротех-
нологій та ефективно продукують нові технології. 

основне призначення гуманітарного парку полягатиме у формуван-
ні етично виправданої інноваційної ідеології, покладеної в основу стра-
тегії “соціального імперативу”. інноваційна стратегія в цьому випадку 
дасть змогу виробити нові критерії оцінювання ресурсного багатства 
й інтелектуального потенціалу будь-якого регіону. Гуманітарний парк 
міг би вести науково-просвітницьку діяльність світового рівня, викону-
ючи такі завдання:

— вибудовувати вектори інноваційного розвитку суспільства в ціло-
му та його соціальних груп з метою виправлення деформації ринкових 
відносин;

— бути культурними, інноваційно-інформаційними, просвітницьки-
ми й іншими центрами, які могли б забезпечувати периферійні райони 
необхідною інноваційною інформацією;

— адаптувати окремі підприємства до систем соціально-економічних 
відносин регіонального господарства; за допомогою гуманітарних пар-
ків могли б вирішуватися завдання чіткого регіонального зосереджен-
ня інноваційних проектів за галузевими стратегіями;

— акумулювати діяльність громадських організацій у галузі іннова-
цій, розвивати співробітництво із закордонними організаціями;

— створювати інкубатори талантів, оазиси елітної освіти, розробляти 
професійні й освітні стандарти для елітних спеціальностей [3, с. 95].

нові технології докорінно і швидко змінили структуру світової еко-
номіки. Виявилося, що неспроможність країни здійснити структурну 
перебудову економіки відповідно до нового технологічного укладу (чи 
зволікання з виконанням цього завдання) не просто гальмує її розви-
ток, а й призводить до економічної деградації та відсуває на периферію 
світових економічних процесів.

аналізуючи міжнародний досвід розвитку інноваційних структур, 
можна вирізнити дві основні моделі їх створення й функціонуван-
ня — європейську й американську, а також третю модель, яка поєд-
нує ознаки перших двох. європейську модель характеризує високий 
ступінь активного державного втручання у процес створення на базі 
технологічних структур малих інноваційних підприємств із гнучким 
виробництвом. Зазвичай вона базується на державних інвестиціях і 
субсидіях та націлена переважно на створення нових робочих місць. 
наприклад, у Великій британії частка державного фінансування тех-
нологічних структур становить 62 % від загального обсягу їх фінан-
сування, у нідерландах — 70, у Франції — 74, а в бельгії — майже 
100% [4].

американська модель меншою мірою ґрунтується на державних суб-
сидіях. основна увага тут приділяється стимулюванню ринкових регу-
ляторів попиту та пропозиції шляхом залучення приватного капіталу 
в діяльність інноваційних структур технопаркового типу. Приватним 

115



підприємствам, які займаються дослідженнями та впровадженнями 
інновацій, надаються матеріальна підтримка й пільгове кредитуван-
ня. система безвідплатних субсидій у формі грантів під дослідниць-
кий проект — це один зі способів підтримки фундаментальної науки 
в сШа. Для надання гранта оголошується конкурс вчених на націо - 
нальному рівні, відбувається комплексне оцінювання інноваційного 
проекту, і при цьому забезпечується контроль державних коштів [5]. 
Матеріальну підтримку приватного сектору промисловості здійснюють 
11 федеральних відомств, створених у 1982 р. відповідно до програми 
підтримки інноваційних досліджень малого бізнесу (SBIR). Вони пере-
дають в SBIR до 2,5% свого наукового бюджету. Дуже дієвим у сШа 
є податкове стимулювання, а відповідні пільги поділяються на при-
рістні та об’ємні. об’ємні пільги розраховуються пропорційно до роз-
міру витрат на нДДкР, пов’язаних з основною виробничою й торговою 
діяльністю платника податку, а прирістні визначаються залежно від 
приросту витрат порівняно з базовим роком [6].

отже, ефективне зростання активності економічних процесів, поси-
лення позицій країни на світових ринках значною мірою залежать від 
здатності нації продукувати інновації завдяки ефективному інститу-
ційному забезпеченню програм державної інноваційної політики та ви-
важеним стратегічним діям у глобальному економічному середовищі. 
останні мають бути орієнтовані на підвищення конкурентоспроможності 
національних підприємств та досягнення соціально орієнтованого тех-
нологічного прориву. небезпеки технологічної залежності країни мож-
на уникнути, лише відновивши самостійну активну науково-технічну 
діяльність, побудувавши динамічний інституційний механізм розвит-
ку національної інноваційної моделі через використання новаторської 
розумової праці, створення інноваційних структур, що продукують та 
впроваджують нові знання й нові технології.
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Н.Н. Лисецкая. Динамизация институциональных инструментов в системе 
эффективного создания национальной инновационной модели: мировой опыт.

автор отмечает, что источником роста экономического потенциала стра-
ны является институциональный инструмент производства инновационных и 
интеллектуальных средств развития, основанных на использовании новых идей 
и интеллектуальных ресурсов об щества, и тесное сотрудничество бизнеса и го-
сударства. Проведен анализ воздействия эффективного институци онального ме-
ханизма на развитие инновационной среды, которое базиру ется на концепции на-
циональной инно вационной системы.

N.M. Lysetska. Dinamization of institution tools pushing national innovative system: 
world practices.

Institutional mechanisms for producing innovative and intellectual tools for 
development in a line with close cooperation among business and the state are re-
cognized as sources for economic growth. The analysis on institutional mechanism from 
the perspective of national innovative specifics, which effect development of innovative 
area, is presented. 
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÀ ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²ß 
Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀÐ²Þ 

²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Â ÓÌÎÂÀÕ 
ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ ÎÐ²ªÍÒÎÂÀÍÎ¯ 

ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ

Çä³éñíåíî àíàë³ç âïëèâó ³íñòèòóö³éíî-ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòó ç óðàõóâàííÿì 
³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó íà ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíî¿ ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíî¿ åêîíîì³êè. 
Íàçâàíî ôàêòîðí³ ñêëàäîâ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñïåöèô³êó 
ñóñï³ëüñòâà.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíà åêîíîì³êà, ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê, 
ô³íàíñîâå ðåãóëþâàííÿ, ãëîáàëüíà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü

Ðîçãëÿä ïðîáëåì çàñòîñóâàííÿ åôåêòèâíîãî äåðæàâíî-ô³íàíñîâîãî 
³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíî¿ åêîíîì³êè ïîòð³áíî 
çä³éñíþâàòè, çâàæàþ÷è íà âïëèâ ñòðóêòóðíî-³íñòèòóö³éíèõ ÷èííèê³â ó 
êîíòåêñò³ ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ì³æíàðîäíî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà ç óðàõóâàííÿì ÿê ãëîáàëüíèõ òåíäåíö³é ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî é òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó â³äêðèòèõ åêîíîì³ê, òàê ³ íà-
ãàëüíèõ ïîòðåá â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè òà íàÿâíèõ ïðàêòè÷íèõ ñïîñîá³â 
ïîçèòèâíîãî âïëèâó íà íàö³îíàëüíó åêîíîì³êó. Íèí³ ëîã³êà ñòðóêòóðíî-
ãî ïîä³ëó ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â çàçíàëà çì³í: êðà¿íè, ÿê³ âêëàäàþòü âåëè-
ê³ êîøòè â íàóêó, îñâ³òó òà ïðèêëàäí³ ðîçðîáêè, â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó 
âèãðàþòü, ï³äâèùóþ÷è ñâ³é ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé òà ³ííîâàö³éíèé ð³-
âåíü, ³ ïåðåë³ê íàéóñï³øí³øèõ â ãëîáàëüíî-êîíêó ðåíòíîìó âèì³ð³ êðà¿í 
ôàêòè÷íî çá³ãàºòüñÿ ç ïåðåë³êîì êðà¿í, êîòð³ º ë³äåðàìè çà îáñÿãîì âè-
òðàò íà ö³ ãàëóç³. 

Çàçíà÷èìî, ùî íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ãëîáàëüíà êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
í³ñòü áàçóºòüñÿ íà â³äíîñèíàõ, ÿê³ ôîðìóþòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ñèñ-
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òåìó â êîìïëåêñ³: ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ (âèçíà÷àþòü ñïåöèô³êó ñóñ-
ï³ëüñòâà, ñèñòåìó åêîíîì³÷íî¿ é ïîë³òè÷íî¿ âëàäè, ñîö³àëüíó ñòðóêòóðó); 
îðãàí³çàö³éíî-âèðîáíè÷èõ (êåðóþòü ïðîöåñîì ñòâîðåííÿ ìàòåð³àëüíèõ 
áëàã ó ñóñï³ëüñòâ³, ´ðóíòóþòüñÿ íà ä³ÿëüíîñò³ âèðîáíè÷î¿ ñòðóêòóðè, 
ùî çàáåçïå÷óº êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü); íàóêîâî-òåõí³÷íèõ (â³äïîâ³-
äàþòü çà ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà ³ ñòàíîâëÿòü îñíîâó êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³). Òîìó åêîíîì³÷íà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü â³äõî-
äèòü ó ìèíóëå, ïîñòóïàþ÷èñü ì³ñöåì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é, ïðîâ³äíèìè 
÷èííèêàìè ÿêî¿ º ñîö³àëüí³ (ëþäèíà, ¿¿ ïîòðåáè ó ñóñï³ëüñòâ³) [1].

Ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ êðà¿í “â³äïîâ³äàëüí³ñòü”, ó òîìó ÷èñë³ é 
ô³íàíñîâà, ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ì³æ äåðæàâîþ, ñóñï³ëüíèì ñåêòîðîì òà 
ñóá’ºêòàìè á³çíåñó, òîáòî ïðèâàòíèì ñåêòîðîì. Ïðè÷îìó êîíêðåòí³ 
ñóìè òà ñï³ââ³äíîøåííÿ âèòðàò íà îñâ³òó, íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, íàóêîâî-
òåõí³÷í³ ðîçðîáêè âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî êîíêðåòíèõ óìîâ, òðàäè-
ö³é òà íàïðàöüîâàíèõ ñõåì åôåêòèâíîãî äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, ùî 
ìàº â³äáóâàòèñÿ ó ïîâí³é âçàºìîä³¿ ç á³çíåñîâèìè ñòðóêòóðàìè. ×àñòêà 
ïðèâàòíîãî ñåêòîðó â ñòðóêòóð³ çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü íà ÍÄÄÊÐ º òðà-
äèö³éíî âèñîêîþ â òàêèõ êðà¿íàõ, ÿê Øâåéöàð³ÿ, ßïîí³ÿ, ÑØÀ, Ï³â-
äåííà Êîðåÿ, Í³ìå÷÷èíà, Áåëüã³ÿ, Í³äåðëàíäè, Ôðàíö³ÿ, Âåëèêà Áðèòà-
í³ÿ, Ëþêñåìáóðã, Øâåö³ÿ, à îñòàíí³ì ÷àñîì òàêîæ ó Êèòà¿, äå öÿ ÷àñòêà 
ñòàíîâèòü 60—83 % â³äïîâ³äíèõ âèòðàò. Çàçíà÷èìî, ùî íàâ³òü äî íà-
âåäåíîãî ñòèñëîãî ïåðåë³êó óâ³éøëè êðà¿íè âñ³õ òèï³â çà òðàäèö³éíîþ 
êëàñèô³êàö³ºþ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ðåàëüíîþ íàÿâí³ñòþ òàêîãî ôóíêö³îíàëü-
íîãî çâ’ÿçêó: ÷èì ñóòòºâ³ø³ âèòðàòè íà íàóêó é îñâ³òó ç áîêó äåðæàâíèõ 
³íñòèòóö³é, ÿê³ îï³êóþòüñÿ ñòâîðåííÿì íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó 
êðà¿íè, òèì á³ëüøå óâàãè ðîçâèòêó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ñôåðè òà ³ííîâà-
ö³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ïðèä³ëÿþòü âåëèê³ é ìàë³ êîìïàí³¿ òà ô³ðìè, ùî çä³é-
ñíþþòü ÍÄÄÊÐ, çàáåçïå÷óþòü êàäðîâå çðîñòàííÿ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â. 

Îäíàê â Óêðà¿í³, ÿê ³ â á³ëüøîñò³ òèõ êðà¿í, êîòðèì íå âäàëîñÿ ïî-
áóäóâàòè åôåêòèâíó ðèíêîâó ñòðóêòóðó åêîíîì³êè é êîòð³ îð³ºíòóâàëè-
ñÿ íà ïðèì³òèâíå ñïðèéíÿòòÿ ðèíêîâèõ ö³ííîñòåé, ô³íàíñóâàííÿ íàóêè 
íà 80—96 % â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó, à òà-
êîæ ³íøèõ öåíòðàë³çîâàíèõ ôîíä³â. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ÷îòèðüîõ ðîê³â 
ô³íàíñóâàííÿ íàóêè íåóõèëüíî çìåíøóâàëîñü: 0,47 % ÂÂÏ ó 2008 ð., 
0,45 — ó 2009 ð., 0,43 — ó 2010 ð. ³ 0,38 % ó 2011 ð. Çàêîíîì ïðî Äåðæàâ-
íèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2011 ð. çàòâåðäæåíî îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ 
ñôåðè çà çàãàëüíèì ôîíäîì ó ñóì³ 2,193 ìëðä ãðí, ùî ñòàíîâèòü ëèøå 
64,5 % â³ä ¿¿ áþäæåòíîãî çàïèòó. Äî òîãî æ êîøòè íà ðåàë³çàö³þ íàéâàæ-
ëèâ³øèõ áþäæåòíèõ ïðîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ôóíäàìåíòàëüíèìè é ïðè-
êëàäíèìè äîñë³äæåííÿìè, ñóìàðíî çìåíøåíî â³äíîñíî àíàëîã³÷íèõ ïî-
êàçíèê³â 2010 ð. íà 45,3 ìëí ãðí [2].

Ïîñòàº çàìêíåíå êîëî: íåîáõ³äí³ñòü äåðæàâíèõ àñèãíóâàíü íà íàóêó 
é òåõíîëîã³÷íèé ðîçâèòîê âñòóïàº â ñóïåðå÷í³ñòü ç ³íòåðåñàìè ñîö³àëü-
íî¿ ï³äòðèìêè íàñåëåííÿ, ÿêà íå ìàº äîâãîñòðîêîâîãî âèì³ðó ³ ïåðåä-
áà÷àº ëèøå âèïëàòó ãðîøåé “ç á³äíîñò³” òà ³íø³ âèäè äîïîìîãè íàé-
ìåíø çàáåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ. Â³äòàê ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ 
ðîçâèòêó íàö³îíàëüíîãî íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó çâóæóþòüñÿ, 
òîä³ ÿê äæåðåëà àêóìóëþâàííÿ êàï³òàë³â âèñíàæóþòüñÿ, ùî íà íàñòóï-
íèõ “âèòêàõ” òàêî¿ “ìóëüòèïë³êàòèâíî¿ ñï³ðàë³ á³äíîñò³” ïðèçâîäèòü äî 
âèíèêíåííÿ íîâèõ ïîòðåá ó ïîòî÷í³é ñîö³àëüí³é ô³íàíñîâ³é ï³äòðèìö³. 
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Ñèòóàö³þ ïîã³ðøóº é ì³æíàðîäíèé ôàêòîð: íàö³îíàëüí³ ô³ðìè íå çä³é-
ñíþþòü ³íâåñòèö³é â ëþäèíó, ùî íà òë³ òåíäåíö³¿ äî çðîñòàííÿ òàêèõ 
³íâåñòèö³é ç áîêó ïðîâ³äíèõ êîðïîðàö³é ñïðè÷èíÿº ì³ãðàö³þ íàñåëåí-
íÿ, ïðè÷îìó íàéêâàë³ô³êîâàí³øî¿ éîãî ÷àñòèíè, çà êîðäîí. Êð³ì òîãî, 
â³äñóòí³ñòü ³íâåñòèö³é ó íàóêó çóìîâëþº â³äíîñíå çíèæåííÿ ð³âíÿ êà-
ï³òàë³çàö³¿ åêîíîì³êè êðà¿íè, äåãðàäàö³þ îðãàí³÷íî¿ áóäîâè ñóñï³ëüíî-
ãî êàï³òàëó. 

Îäíèì ç îñíîâíèõ äæåðåë çàáåçïå÷åííÿ êîìïëåêñíî¿ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ ñó÷àñíî¿ äåðæàâè íà ñâ³òîâ³é àðåí³ º âèòðàòè íà ³ííîâàö³¿ 
ÿê óí³âåðñàëüíèé ïîêàçíèê, ùî â³äîáðàæàº íå ò³ëüêè ïðèíöèïîâó çäàò-
í³ñòü êðà¿íè äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàÿâíèé ëþäñüêèé ïîòåíö³àë, 
à é ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ìàêñèì³çàö³¿ ñàìå òàêèõ âèòðàò. Ïîòð³áåí 
åôåêòèâíèé ìåõàí³çì äåðæàâíîãî ñòèìóëþâàííÿ ï³äïðèºìñòâ, ÿêèé 
ñïðèÿâ áè çàö³êàâëåíîñò³ ïðèâàòíîãî á³çíåñó â ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³é, ùî 
äàñòü çìîãó ðîçâ’ÿçàòè íàãàëüí³ ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè. Ìîæëèâ³ ð³çíîìà-
í³òí³ ñïîñîáè ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì. Ó ëàíöþã 
“äåðæàâà — ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè (ï³ëüãè) — ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè” íåîáõ³ä-
íî äîäàòè ëàíêó ³ííîâàö³éíîãî õàðàêòåðó, ÿêà ô³íàíñóºòüñÿ ç êîøò³â 
àáî äåðæàâíîãî ÷è ì³ñöåâîãî áþäæåòó, àáî ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ³ 
òîä³ ëàíöþã âèãëÿäàòèìå òàê: “äåðæàâà — ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè (ï³ëüãè) — 
³íâåñòèö³¿ â ³ííîâàö³¿ — äîäàòêîâèé ïðèáóòîê â³ä ³ííîâàö³é — ñîö³àëü-
í³ ïðîãðàìè”[3].

Öåé ëàíöþã óòâîðþº ìåõàí³çì ïðîäóêòèâíîãî âêëàäàííÿ êîøò³â ³ç 
ïîçèòèâíèì ñîö³àëüíèì åôåêòîì. Äåðæàâà ìàº ðîçðîáèòè åôåêòèâíèé 
ìåõàí³çì êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì á³çíåñîâèìè ñòðóêòóðàìè çîáîâ’ÿçàíü 
ùîäî îòðèìàíèõ êîøò³â (ï³ëüã) ³ ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ ñîö³àëüíèõ 
ïðîãðàì. Ñîö³àëüíèìè íàñë³äêàìè âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é íà ï³äïðè-
ºìñòâ³, ñï³ëüíèìè äëÿ ñïîæèâà÷³â ³ âèðîáíèê³â, º ïîêðàùåííÿ íàäàííÿ 
ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ³ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàäîâîëåííÿ íîâèõ ñî-
ö³àëüíèõ ïîòðåá, ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó äîâê³ëëÿ. Êð³ì òîãî, 
ïîçèòèâíèì åôåêòîì äëÿ ñïîæèâà÷³â º ïîêðàùåííÿ óìîâ æèòòÿ, à äëÿ 
âèðîáíèê³â — ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³. Âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ 
ñîö³àëüíèìè çàâäàííÿìè ³ ñîö³àëüíèìè íàñë³äêàìè ³ííîâàö³éíîãî ðîç-
âèòêó. Íà ð³âí³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ìàþòü çíà÷åííÿ ÿê³ñíèé êà-
äðîâèé ñêëàä ïðàö³âíèê³â, âåëè÷èíà âèòðàò íà ÍÄÄÊÐ, ³í³ö³àòèâà ïðà-
ö³âíèê³â ó ñôåð³ ³ííîâàö³é, ê³ëüê³ñòü îòðèìàíèõ âëàñíèìè ñèëàìè òà 
çàêóïëåíèõ ïàòåíò³â (ÿê óñåðåäèí³ êðà¿íè, òàê ³ çà êîðäîíîì), ÿê³ñòü 
äèçàéíó ³ ì³æíàðîäíîãî ìàðêåòèíãó, ð³âåíü ³íôîðìàö³éíî¿ êóëüòóðè 
ï³äïðèºìíèöòâà. Âèêîíàííÿ öèõ óìîâ ìîæëèâå ëèøå çàâäÿêè ïëàíî-
ì³ðíîìó âïðîâàäæåííþ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ï³äõîäó â äåðæàâí³é ³í-
ñòèòóö³éí³é ìîäåë³ òà ò³ñí³é ñï³âïðàö³ äåðæàâíèõ áþäæåòíèõ ³ ïîçà-
áþäæåòíèõ ôîíä³â ç ôîíäàìè êîøò³â ï³äïðèºìñòâ. 

Â óìîâàõ ³íôîðìàö³éíî¿ åêîíîì³êè íîâó âàæëèâó ñîö³àëüíó ðîëü 
â³ä³ãðàþòü áàíêè òà ô³íàíñîâî-êðåäèòí³ çàêëàäè, êîòð³ º îáîâ’ÿçêîâèì 
åëåìåíòîì ³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó ³ êîòð³, ç ïîãëÿäó ñóá’ºêò³â ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, çîêðåìà íîâàòîð³â, ïî ñóò³, “ñòâîðþþòü” ãðîø³. Ó ïîë³òåêîíî-
ì³÷íîìó ñåíñ³ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïåðåðîçïîä³ë ïîòîêó ðåñóðñ³â ÿê ñóñ-
ï³ëüíîãî êàï³òàëó, çàâäÿêè ÿêîìó àêóìóëþþòüñÿ êîøòè òà çä³éñíþºòüñÿ 
ô³íàíñóâàííÿ ³ííîâàö³é. 
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Íàðåøò³, ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ìàþòü ñòàòè ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè ðå-
ãóëþâàííÿ ì³æíàðîäíèõ òîðãîâåëüíèõ ïîòîê³â, êîòð³ âîäíî÷àñ º îá’ºêòîì 
îñîáëèâî¿ óâàãè çàðóá³æíèõ âèðîáíèê³â òà óðÿä³â, ñïåö³àë³çîâàíèõ ³í-
ñòèòóö³é, ùî ïîêëèêàí³ ñïðèÿòè ïðîíèêíåííþ âëàñíèõ âèðîáíèê³â íà 
ðèíêè ³íøèõ êðà¿í, ó òîìó ÷èñë³ é íà óêðà¿íñüêèé. Öå — êðåäèòóâàííÿ 
òà ñóáñèäóâàííÿ, ÿê³ ôàêòè÷íî âïëèâàþòü íà ö³íîâ³ ïàðàìåòðè ïðîäóêö³¿ 
òà íà ìîæëèâîñò³ åêñïîðòåð³â àáî âèðîáíèê³â ïðîäóêö³¿, çäàòíî¿ êîíêó-
ðóâàòè ç ³ìïîðòíîþ, çä³éñíþâàòè åôåêòèâí³ ïîñòàâêè íà â³äêðèò³ ðèíêè. 
À îñîáëèâî ö³êàâèì ³ êîðèñíèì òà âîäíî÷àñ á³ëüø “ëåãàëüíèì” ³íñòðó-
ìåíòîì ï³äòðèìêè º ñòðàõóâàííÿ, ÿêå â Óêðà¿í³ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íåäî-
îö³íåíèì. 

Åôåêòèâíà ñîö³àëüíà ïîë³òèêà ñó÷àñíî¿ äåðæàâè ïåðåäáà÷àº çàñòî-
ñóâàííÿ äèâåðñèô³êîâàíîãî ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòàð³þ. Äî éîãî ñêëà-
äó, â øèðîêîìó òðàêòóâàíí³, ñë³ä çàðàõîâóâàòè áþäæåòíó, ïîäàòêîâó, 
ãðîøîâî-êðåäèòíó, ³íâåñòèö³éíó ïîë³òèêó. Òîìó ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè 
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà ìîæëèâîñò³ ¿õ çàñòîñó-
âàííÿ, íà íàø ïîãëÿä, äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè ñàìå â òàê³é ñóêóïíîñò³ 
âàæåë³â ³ âîäíî÷àñ ñôåð âïëèâó. 

Áþäæåòíó ïîë³òèêó ñë³ä ââàæàòè îäíèì ³ç îñíîâíèõ ³íñòðóìåíò³â 
ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ðåãóëþâàííÿ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
äåðæàâè, ãëîáàëüíî-êîíêóðåíòíî¿ ñòðàòåã³¿ â ö³ëîìó. Öå çóìîâëåíî 
òèì, ùî ðåàë³çàö³ÿ ö³ëåé ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ïîâ’ÿçàíà ç ìîæëèâ³ñòþ 
ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè ÿê ñóñï³ëüíèìè, òàê ³ öåíòðàë³çîâàíèìè â 
ìåæàõ äåðæàâíîãî áþäæåòó. Íàÿâí³ñòü äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â, ùî óòâî-
ðþþòü òêàíèíó áþäæåòíîãî ïðîöåñó, ÿê ôåíîìåíà ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî áóòòÿ äàº çìîãó çä³éñíþâàòè ö³ëåñïðÿìîâàí³ âïëèâè íà ðåàëüíèé 
ñåêòîð åêîíîì³êè òà íà ñîö³àëüíó ñôåðó. Îòæå, áþäæåòíó ïîë³òèêó ñë³ä 
ðîçãëÿäàòè ÿê ôàêòîð ñòðóêòóðíî¿ îïòèì³çàö³¿ åêîíîì³êè, àêöåíòóâàííÿ 
ïð³îðèòåò³â ðîçâèòêó íà òàê çâàíèõ òî÷êàõ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ çà-
âäÿêè ïåðåîð³ºíòàö³¿ ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â íà âèçíà÷åí³ ñóñï³ëüí³ ïð³îðè-
òåòè òà ÿê ñòèìóëÿòîð ³íâåñòèö³éíî¿ àêòèâíîñò³. Ïðàêòè÷íèìè âàæåëÿ-
ìè ïðè ðåàë³çàö³¿ òàêèõ ï³äõîä³â º äåðæàâí³ ñóáñèä³¿, äîòàö³¿, à òàêîæ 
ñóáâåíö³¿. 

Îá’ºêòèâí³ îáìåæåííÿ äëÿ âèòðàòíèõ ñòàòåé âïëèâàþòü íà ìîæëè-
â³ñòü ðîçâ’ÿçàííÿ ÷èñëåííèõ çàâäàíü áþäæåòíî¿ ïîë³òèêè, ùî àêòóàë³-
çóº ïðîáëåìàòèêó óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèì áîðãîì òà áþäæåòíèì 
äåô³öèòîì. 

ßêùî â öüîìó âèì³ð³ ðîçãëÿäàòè ïîäàòêîâó ïîë³òèêó, òî ñë³ä çàçíà-
÷èòè, ùî âîíà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç áþäæåòíèì ðåãóëþâàííÿì, çàáåçïå÷ó-
þ÷è â óìîâàõ òðàäèö³éíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè îñíîâí³ íàäõîäæåííÿ äî 
áþäæåòó òà ³íøèõ äåðæàâíèõ ôîíä³â. Ïåðåäóñ³ì ïîòð³áíî çâàæàòè íà 
òå, ùî íàäõîäæåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ º îñíîâíîþ ïðèáóòêîâîþ ñòàò-
òåþ áþäæåòó. Çà äîïîìîãîþ ïîäàòê³â äåðæàâà îäíî÷àñíî ðåàë³çóº ôóíê-
ö³¿ ñîö³àëüíîãî ïåðåðîçïîä³ëó (öå â³äáóâàºòüñÿ çàâæäè, ç á³ëüøîþ àáî 
ìåíøîþ åôåêòèâí³ñòþ), âïëèâó íà ñòðóêòóðó åêîíîì³êè é ð³âåíü êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ “âëàñíèõ” ãîñïîäàðñüêèõ àãåíò³â (ôàêòè÷íî êîí-
òðîëþþ÷è îáñÿã âèòðàò ï³äïðèºìñòâ, à òàêîæ ñóìó ÷èñòîãî ïðèáóòêó ÷å-
ðåç çì³íè âåëè÷èíè ïîäàòêîâîãî òÿãàðÿ) òîùî. 

Áåçóìîâíî, êîëè éäåòüñÿ ïðî ñîö³àëüíó ðîëü ïîäàòê³â, ïåðåäóñ³ì 
ñë³ä çãàäàòè ôóíêö³þ ïåðåðîçïîä³ëó âèðîáëåíèõ áëàã. Îäíàê ñîö³àëüíà 
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ðîëü ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè â ñó÷àñí³é åêîíîì³ö³ äàëåêî íå îáìåæóºòüñÿ 
ò³ëüêè ðîçïîä³ëü÷îþ ôóíêö³ºþ ïîäàòê³â. ßê çàçíà÷àº Â. Íîâèöüêèé, 
ñòàâëåííÿ äî ïîäàòê³â âèêëþ÷íî ÿê äî ÷îãîñü ïîõ³äíîãî â³ä ëîã³êè ñòà-
òè÷íîãî ìàêðîåêîíîì³÷íîãî áàëàíñóâàííÿ, ðóòèííîãî áþäæåòóâàííÿ àáî 
ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíèõ ñîö³àëüíèõ çàâäàíü ïðåçþìóº çàãàëüíó ôóíêö³î-
íàëüíó îáìåæåí³ñòü ³íñòèòóö³éíîãî àïàðàòó [4, ñ. 508]. Äåäàë³ á³ëüøîþ 
ì³ðîþ ïîäàòêîâà ïîë³òèêà íàáóâàº ñòàòóñ ñîö³àëüíî¿ òîä³, êîëè ðåãóëÿ-
òèâíà ðîëü äåðæàâè ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ ñòèìóëþâàëüíî¿ ðîë³ ïî-
äàòê³â. ²íàêøå êàæó÷è, ñó÷àñíà ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ âèêîíóº íå ò³ëü-
êè ô³ñêàëüíó, à é ñòèìóëþâàëüíó, ñòðóêòóðîîïòèì³çóâàëüíó ôóíêö³¿. 
Îòæå, óñï³õ ó ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ïðè ïðîâåäåíí³ ïîäàòêîâîãî ðå-
ãóëþâàííÿ äîñÿãàºòüñÿ ëèøå çà óìîâè êîìïëåêñíîãî òà ïðîãðàìíî-
ö³ëüîâîãî îð³ºíòóâàííÿ ïîäàòê³â, âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíîñò³ ö³ëåé, äî-
òðèìàííÿ êðèòåð³¿â âèâàæåíîñò³ äîâãîñòðîêîâèõ ³ êîðîòêîñòðîêîâèõ 
çàâäàíü (íàïðèêëàä, íà ìàêðîåêîíîì³÷íîìó ð³âí³ ö³ë³ çàîõî÷åííÿ ðîçïî-
âñþäæåííÿ ïðîãðåñèâíèõ òåõíîëîã³é ìîæóòü “íàðàæàòèñÿ” íà ïðàãíåí-
íÿ âäàâàòèñÿ äî ñüîãî÷àñíèõ ïîïóë³ñòñüêèõ ð³øåíü, à ïîòðåáà íàâ÷àííÿ ³ 
ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â íà ì³êðîåêîíîì³÷íîìó ð³âí³ ìîæå ñóïåðå÷èòè ö³-
ëÿì çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³é, ÿê³ øâèäøå îêóïëÿòüñÿ, ùî òàêîæ çóìîâëþº 
íåîáõ³äí³ñòü äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ ç ìåòîþ ïîëåãøåííÿ ïîäàòêîâîãî 
òèñêó íà âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì ëþäñüêîãî êàï³òàëó). 

Ãðîøîâî-êðåäèòíó ïîë³òèêó â óìîâàõ òðàäèö³éíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíî-
ì³êè ðîçãëÿäàþòü âèêëþ÷íî â êîíòåêñò³ ìàêðîåêîíîì³÷íîãî ðåãóëþ-
âàííÿ ÿê çàñ³á äîñÿãíåííÿ çàãàëüíîãî áàëàíñó ãîñïîäàðñüêî¿ ñèñòåìè. 
Âîäíî÷àñ çàíàäòî âåëèêèé àêöåíò ñàìå íà åíäîãåííîìó ³íñòðóìåíòàð³¿ 
ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ ïîë³òèêè ìîæå çóìîâèòè äåìîíåòèçàö³þ åêîíîì³êè, 
ùî, ôàêòè÷íî, º ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ãëèáîêî¿ êðèçè òà â³äñóòíîñò³ ïîçè-
òèâíèõ ñòðóêòóðíèõ çðóøåíü â óêðà¿íñüê³é åêîíîì³ö³. Ïðîáëåìà äåô³öè-
òó îá³ãîâèõ êîøò³â ÿê ó äåðæàâíèõ, òàê ³ ó ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ çà-
âæäè ïîòðåáóº íåãàéíîãî âèð³øåííÿ, òîìó ñüîãîäí³ ç ö³ºþ ìåòîþ 
âèêîðèñòîâóþòü ³íñòðóìåíòè êîðîòêî- é äîâãîñòðîêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ, 
äî ÿêèõ íàëåæàòü: 

• Êðåäèòóâàííÿ çà ïðîãðàìàìè ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ 
òà ðîçâèòêó (ªÁÐÐ) äëÿ ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ. Äîâãîñòðîêîâå 
êðåäèòóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ çà öèìè ïðîãðàìàìè  ìàº äîñèòü 
òðèâàëó òà ïîçèòèâíó ³ñòîð³þ íà â³ò÷èçíÿíîìó ô³íàíñîâîìó ðèíêó.

• Êðåäèòè â³ä íåðåçèäåíò³â. Êðåäèòè, ïîçèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïîâîðîò-
íó ô³íàíñîâó äîïîìîãó, â ³íîçåìí³é âàëþò³ ðåçèäåíòè Óêðà¿íè ìîæóòü 
îäåðæóâàòè â³ä íåðåçèäåíò³â äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì, îáóìîâëåíèì äîãîâîðîì.

• Ô³íàíñóâàííÿ äîâãîñòðîêîâèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â ³ç çàëó÷åí-
íÿì åêñïîðòíî-êðåäèòíèõ àãåíòñòâ (ÅÊÀ). 

• Êðåäèòóâàííÿ çà ë³í³ºþ Ì³æíàðîäíîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà 
ðîçâèòêó (ÌÁÐÐ). Óêðà¿íñüê³ áàíêè, ùî ìàþòü â³äïîâ³äí³ óãîäè ç 
ÌÁÐÐ, ãîòîâ³ íàäàòè óêðà¿íñüêèì ï³äïðèºìñòâàì êðåäèò ó ðîçì³ð³ â³ä 
15 òèñ. äî 2,25 ìëí äîë. ÑØÀ â ìåæàõ êðåäèòíèõ ë³í³é ÌÁÐÐ íà ðîçâè-
òîê ì³êðîá³çíåñó, ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó â ðàìêàõ äåðæàâíî¿ ïðîãðà-
ìè ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè âóã³ëüíî¿ ãàëóç³.

• Îâåðäðàôò — ³íñòðóìåíò êîðîòêîñòðîêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ, ÿêèé 
ïîð³âíÿíî íåäàâíî çäîáóâ çíà÷íó ïîïóëÿðí³ñòü ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ï³ä-
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ïðèºìñòâ. Â³äòîä³, êîëè â³ò÷èçíÿí³ áàíêè ïî÷àëè íàäàâàòè öþ ô³íàíñîâó 
ïîñëóãó íà óìîâàõ, çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ó ô³íàíñîâîìó ñâ³ò³, ìèíóëî äî-
ñèòü íåáàãàòî ÷àñó, òîìó çàñòîñóâàííÿ îâåðäðàôòó â íàø³é êðà¿í³ ïîêè 
ùî íå äóæå äîñêîíàëå.

• Êðåäèòíà ë³í³ÿ — öå çãîäà áàíêó íàäàâàòè êðåäèò ïðîòÿãîì ïåâíîãî 
ïåð³îäó â îáñÿç³, ÿêèé íå ïåðåâèùóº çàçäàëåã³äü îáóìîâëåíî¿ ñóìè. 

• Äîêóìåíòàðíèé àêðåäèòèâ — öå çîáîâ’ÿçàííÿ áàíêó, ùî â³äêðèâ 
àêðåäèòèâ çà ðîçïîðÿäæåííÿì ïîêóïöÿ (àïë³êàíòà, ³ìïîðòåðà), âèïëàòè-
òè ïðîäàâöþ (áåíåô³ö³àðó, åêñïîðòåðó) ïåâíó ñóìó â îáóìîâëåí³é âàëþò³ 
ï³ñëÿ íàäàííÿ ïðîäàâöåì ó çàçíà÷åíèé òåðì³í äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
â àêðåäèòèâ³ é òèõ, ùî ï³äòâåðäæóþòü â³äâàíòàæåííÿ òîâàðó (íàäàííÿ 
ïîñëóã).

• Îïåðàö³¿ ç âåêñåëÿìè äîïîìàãàþòü ó ïðîâåäåíí³ ðîçðàõóíê³â ç êîí-
òðàãåíòàìè ï³äïðèºìñòâà áåç âèêîðèñòàííÿ äîðîãèõ êðåäèòíèõ êîøò³â, 
 äàþòü çìîãó îïòèì³çóâàòè âèðîáíè÷èé ³ ô³íàíñîâ³ ïðîöåñè òà îòðèìóâà-
òè â³äñòðî÷åííÿ ïîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â. 

• Ôàêòîðèíãîâ³ îïåðàö³¿. Äî ïîñëóã êðåäèòíîãî õàðàêòåðó, ùî áàíêè 
íàäàþòü ï³äïðèºìñòâàì, íàëåæèòü ôàêòîðèíã — ñèñòåìà ô³íàíñóâàííÿ, 
çà óìîâàìè ÿêî¿ ï³äïðèºìñòâî — ïîñòà÷àëüíèê òîâàð³â çä³éñíþº ïåðå-
óñòóïëåííÿ êîðîòêîñòðîêîâèõ âèìîã çà òîðãîâåëüíèìè îïåðàö³ÿìè êî-
ìåðö³éíîìó áàíêó.

Ïðè ôîðìóâàíí³ ³íâåñòèö³éíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâí³ ³íñòèòóòè îá’ºê-
òèâíî º ðåãóëÿòîðàìè òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí ì³æ àãåíòàìè íàö³î-
íàëüíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ñèñòåìè, ùî äîñÿãàºòüñÿ çóñèëëÿìè çàêîíîäàâ-
÷î¿ òà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Íàö³îíàëüí³ ³íñòèòóòè òàêîæ ñòàþòü ïðÿìèìè 
ðîçïîðÿäíèêàìè äåðæàâíèõ êîøò³â, ïðåäñòàâíèêàìè äåðæàâè ÿê âëàñ-
íèêà ÷àñòèíè çàñîá³â âèðîáíèöòâà (âèðîáíè÷èõ ³ ñîö³àëüíèõ îá’ºê ò³â, 
ùî ïåðåáóâàþòü ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³), à òàêîæ òèõ êîøò³â, êîòð³ áóëî 
öåíòðàë³çîâàíî â ðåçóëüòàò³ áþäæåòíî¿ ïîë³òèêè, çáèðàííÿ ïîäàòêîâèõ 
äîõîä³â, íàäõîäæåíü äî áþäæåòó â³ä ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ 
âëàñíîñò³. 

Òåíäåíö³ÿìè äèâåðñèô³êàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè º íå 
ò³ëüêè íàäàííÿ äîïîìîãè òà ãàðàíò³é òèì ñîö³àëüíèì ïðîøàðêàì ³ êà-
òåãîð³ÿì ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (ïåðåäóñ³ì íå-
ïðàöåçäàòíîìó íàñåëåííþ, òèì, õòî íàâ÷àºòüñÿ, òîùî), à é ïîñë³äîâíå 
ï³êëóâàííÿ ïðî ìîæëèâîñò³ ñàìîðîçâèòêó ëþäèíè. Äåðæàâà ÷åðåç ñâî¿ 
³íñòèòóòè ç â³äïîâ³äíîþ êîìïåòåíö³ºþ çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ êîìï-
ëåêñó òàêèõ âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é, ÿê ðîçâèòîê îñâ³òè, ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè, ðîçøèðåííÿ òà ìîäåðí³çàö³ÿ 
ñôåðè ³íôîðìàö³éíèõ ³ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã, îõîðîíà íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà çäîðîâ’ÿ. Ïðè÷îìó çà íàÿâíîñò³ òðàäèö³éíèõ 
“ñôåð â³äïîâ³äàëüíîñò³” îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ïèòàííÿ ïðî 
ðîçøèðåííÿ äîñòóïíîñò³ ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã òà ³íôîðìàö³éíèõ ö³í-
íîñòåé âçàãàë³. Åêîíîì³ñòè çàóâàæóþòü, ùî ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, â ÿêîìó êëþ÷îâó ðîëü â³ä³ãðàº äåðæàâà, — 
öå íå ðîçê³ø, à ³íñòðóìåíò ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
ãðî ìàäÿí, çîêðåìà ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè, ìàòåð³àëüíèìè òà ³íøè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè [5]. 

Ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâ³ Óêðà¿íè, ÿêå ðîçâèâàºòüñÿ çà åêñòåí-
ñèâíîþ ìîäåëëþ, íå çàñòîñîâóþòü âèâàæåíî¿ ô³íàíñîâî¿ ñòðàòåã³¿, ñïðÿ-
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ìîâàíî¿ íà äîñòàòíüî ìàñøòàáíå ïðîâåäåííÿ ìîäåðí³çàö³¿ îñíîâíèõ 
 ôîíä³â. Íàé÷àñò³øå äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîöåñ³â 
ïîä³ ëÿþòü íà áþäæåòí³ é ïîçàáþäæåòí³. Äî áþäæåòíèõ â³äíîñÿòü êîøòè 
äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, à äî ïîçàáþäæåòíèõ — âëàñí³ ðåñóðñè 
ï³äïðèºìñòâ, êðåäèòóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, ³íâåñòèö³éíèé ïîäàò-
êîâèé êðåäèò, ë³çèíãîâå, ôîðôåéòèíãîâå, ïðîåêòíå é âåí÷óðíå ô³íàíñó-
âàííÿ òà ³í. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ñòðàòåã³¿ ôîðìóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ 
ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà ñòàº ïîáóäîâà îïòèìàëüíî¿ ñòðóêòóðè äæåðåë ô³-
íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. ª áàãàòî ìåòîä³â îïòèì³çàö³¿ òà âè-
çíà÷åíü åòàï³â öüîãî ïðîöåñó, çàïðîïîíîâàíèõ ð³çíèìè àâòîðàìè, òîìó 
êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâà, âèêîðèñòîâóþ÷è ð³çí³ ï³äõîäè òà ´ðóíòóþ-
÷èñü íà ïîêàçíèêàõ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà, ìàº âì³òè îïòèì³çóâàòè ñòðóê-
òóðó ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â, ùîá ÿêíàéë³ïøå âïëèíóòè íà ä³ÿëüí³ñòü 
ï³äïðèºìñòâà çàãàëîì. Ïðîöåñ âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíî¿ ñòðóêòóðè äæå-
ðåë ô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîöåñ³â ðîçãîðíóòî çîáðàæåíî íà ðè-
ñóíêó [6]. 

Ó â³äêðèò³é åêîíîì³ö³ ñîö³àëüíà ïîë³òèêà ïîâ’ÿçàíà ³ç çàõèñòîì 
 â³ò÷èçíÿíèõ òîâàðîâèðîáíèê³â íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó, ùî ìàº ïîäâ³éíå 
çíà÷åííÿ: ïî-ïåðøå, éäåòüñÿ ïðî ñèñòåìó çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ, çîêðå-
ìà, íà çàõèñò ñïîæèâà÷³â; ïî-äðóãå, ó òàêèé ñïîñ³á çàáåçïå÷óþòüñÿ ³íòå-
ðåñè íàö³îíàëüíèõ âèðîáíèê³â, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, ìàþòü ïîäâ³éíèé “ñî-
ö³àëüíèé” ñòàòóñ: âîíè º ãðîìàäÿíàìè êðà¿íè ³ âîäíî÷àñ ïðàöþþòü íà 
äîñÿãíåííÿ äîáðîáóòó ¿¿ íàñåëåííÿ. 

Êð³ì òîãî, äîö³ëüíèì óÿâëÿºòüñÿ çàïðîâàäæåííÿ ³íñòèòóö³éíîãî 
êîíòðîëþ çà äîö³ëüí³ñòþ ³ìïîðòó, àëå íå â áóêâàëüíîìó ðîçóì³íí³ (øëÿ-
õîì íåòàðèôíèõ îáìåæåíü ââåçåííÿ òà ð³çíîìàí³òíèõ çàáîðîí), à êîí-
òðîëþ “äèíàì³÷íîãî”, ïîâ’ÿçàíîãî ç³ âñòàíîâëåííÿì ìîæëèâèõ ï³ëüã íà 
ââåçåííÿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà ïîòð³áíà äëÿ âäîñêîíàëåííÿ 
òà ï³äâèùåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ì³ñòêîñò³ íàö³îíàëüíîãî âèðîáíèöòâà. Çî-
êðåìà, ìîæíà çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ñòóïåíåì åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñ-
ò³ ìàøèí òà óñòàòêóâàííÿ, çàäåêëàðîâàíèõ ÿê ïîòð³áí³ äëÿ ³ííîâàö³éíîãî 
ïðîöåñó òà âäîñêîíàëåííÿ òåõíîëîã³é íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè. 

Ñèñòåìà ï³äòðèìêè íàö³îíàëüíèõ åêñïîðòåð³â ïðîäóêö³¿ íà çîâí³øí³õ 
ðèíêàõ òàêîæ ïåðåäáà÷àº çàáåçïå÷åííÿ äîáðîáóòó “ñâî¿õ” ãîñïîäàðñüêèõ 
àãåíò³â ³ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííþ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ÷åðåç 
îïòèì³çàö³þ ïëàò³æíîãî áàëàíñó, çá³ëüøåííÿ ÂÂÏ, âàëþòíèõ íàäõî-
äæåíü òîùî. 

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ âèíèêàº ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü ñïðÿìóâàòè äîñòàò-
í³ êîøòè íà ñòèìóëþâàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó é óïðîâàäæåí-
íÿ íîâèõ òåõíîëîã³é. Ïðè÷îìó, âñóïåðå÷ òðàäèö³éíèì óÿâëåííÿì, öå íå 
ñïðè÷èíèëî á ³íôëÿö³þ, à íàâïàêè, ìîãëî á ñòàòè àíòè³íôëÿö³éíèì 
÷èííèêîì. Àäæå ãîëîâíèé çàñ³á áîðîòüáè ç ³íôëÿö³ºþ — ï³äâèùåííÿ 
åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà, ñòâîðåííÿ íîâèõ ÿê³ñí³øèõ òîâàð³â, ùî äî-
ñÿãàºòüñÿ çàâäÿêè ðîçâèòêó íàóêè ³ çíàííÿ. Âçàãàë³ íåîáõ³äíî çàáåçïå-
÷èòè âèêîðèñòàííÿ âñåðåäèí³ êðà¿íè íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, ÿê³ ìàþòü 
ñòàòè ðåçóëüòàòîì ôîðìóâàííÿ óìîâ äëÿ ï³äâèùåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ àê-
òèâíîñò³, à òàêîæ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäÿíàìè ñâî¿õ ñèë ³ òàëàíò³â. Òîìó 
ïîòð³áíî êîíâåðòóâàòè ñòàá³ë³çàö³éí³ ôîíäè ó áþäæåò ðîçâèòêó, ñïðÿ-
ìóâàòè êîøòè íà ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñ-
òîñòåé. 
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Ðèñ. Àëãîðèòì îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³é

 Визначення загальної потреби в капіталі 

Визначення потреби в інвестуванні коштів 

Визначення необхідної суми коштів для задоволення потреб  
інвестиційного процесу 

Визначення максимально можливої частки власного капіталу  
в джерелах фінансування інвестиційних процесів 

Формування переліку можливих залучених джерел 

Аналіз обмежень і можливих вигід для кожного джерела 

Розрахунок вартості залучення коштів 

Вибір оптимального обсягу залучених  коштів 

Визначення структури джерел коштів 

Інвестування 

Чи є інвести-
ційний проект 
ефективним? 

Пошук 
альтернатив-
них проектів 

Ні 

Знайдено 
 Відмова від 
інвестування 

Не знайдено 

Чи достатньо власних коштів  
для фінансування? 

Чи задовольня-
ються потреби  
у фінансуванні 

повністю? 

Чи є запропоно-
вана структура 

капіталу 
оптимальною? 

Так 

Ні Так Ні 

Так 

Ні 

Àíàë³ç îáìåæåíü ³ ìîæëèâèõ âèã³ä äëÿ êîæíîãî äæåðåëà
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Âàæëèâî çä³éñíèòè ïåðåîð³ºíòàö³þ ïðîãðàì ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè 
 ð³çíèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí ³ç ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíèõ âèïëàò íà ñòè-
ìóëþâàííÿ òðóäîâî¿ àêòèâíîñò³ ëþäåé, çîêðåìà øëÿõîì ðîçðîáëåííÿ 
â³äïîâ³äíèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â òà íîðìàòèâíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ùî 
âñòà íîâ ëþâàòèìóòü îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ òàê³ ìîæëèâîñò³ ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ, ÿê³ çîáîâ’ÿæóòü ðåöèï³ºíò³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè 
ïðàöþâàòè àáî ïðîõîäèòè ïðîôåñ³éíó ïåðåï³äãîòîâêó ç óðàõóâàííÿì 
ñó÷àñíèõ âèìîã ñâ³òîâîãî ðèíêó ³ ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíö³¿, òåíäåíö³é 
³íôîðìàòèçàö³¿. 

Ï³äñóìîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå, ìîæåìî ï³äêðåñëèòè, ùî â ðàìêàõ 
âäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³éíîãî ðîçâèòêó 
åôåêòèâíî¿ ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíî¿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè ïîòð³áíà ìî-
äåðí³çàö³ÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè ç óðàõóâàííÿì 
ïîòðåá ñåêòîðó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã, 
ÿêèé çðîñòàº øâèäêèìè òåìïàìè. Áåç öüîãî çíà÷íèé ñåêòîð ³íâåñòè-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ áóäå ïðîñòî ³çîëüîâàíî â³ä ñâ³òîâèõ êàï³òà-
ëîïîòîê³â. Òàêîæ íåîáõ³äíî âäîñêîíàëþâàòè ìåõàí³çìè ïðàâîçà-
ñòîñóâàííÿ â äåäàë³ øèðø³é ñôåð³ ìîíåòàðíî¿ ïîë³òèêè. Äåðæàâíå 
ðå ãóëþâàííÿ â³äêðèòî¿ åêîíîì³êè òà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàãàëîì 
ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ âàæåë³â, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèõ ³ç 
 ïîäàòêîâèìè ìåõàí³çìàìè òà âàëþòíî-ìîíåòàðíèì îá³ãîì, ãðîøîâî-
êðåäèòíîþ, ³íâåñòèö³éíîþ ïîë³òèêîþ äåðæàâè. Äåðæàâà ïîâèííà çà-
áåçïå÷óâàòè ô³íàíñóâàííÿ ïð³îðèòåòíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðî-
ãðàì ³ âèðîáíè÷èõ çàõîä³â, ³íâåñòóâàííÿ â òåõíîëîã³÷íèé ðîçâèòîê 
íàÿâíî¿ âèðîáíè÷î¿ áàçè òà ó ôîðìóâàííÿ áàçè â³äòâîðþâàëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ³íôîðìàö³éíî¿ åêîíîì³êè, à òàêîæ óçÿòè íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ 
ùîäî ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ ðåçåðâíèõ ãðîøîâèõ 
ôîíä³â, ÿê³ îáñëóãîâóâàòèìóòü ïîòî÷í³ òà ñòðàòåã³÷í³ ïîòðåáè ìîäåð-
í³çàö³¿ âèðîáíè÷î¿ áàçè. 
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ÎÑÍÎÂÍ² ÍÀÏÐßÌÈ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ 
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ: ÑÒÀÍ ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ

Ó ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî ñó÷àñíèé ñòàí â³ò÷èçíÿíîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå ðåãóëþº 
³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ðîçãëÿíóòî çàðóá³æíèé äîñâ³ä ó ñôåð³ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè. 
Çàïðîïîíîâàíî çä³éñíèòè êîäèô³êàö³þ äåÿêèõ àêò³â òà ïðèéíÿòè ²ííîâàö³éíèé êîäåêñ 
Óêðà¿íè.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü, äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ, çàêîíîäàâ÷å 
çàáåçïå÷åííÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó, ³ííîâàö³éíà ïîë³òèêà

Ïðîãðåñ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè ñüîãîäí³ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ç ³ííî-
âàö³éíèì ðîçâèòêîì ñóñï³ëüñòâà. ßêùî ðàí³øå êðà¿íà ìîãëà âïåâíåíî 
 óòðè ìóâàòè ïîçèö³¿ íà çîâí³øí³õ ðèíêàõ çà ðàõóíîê äåøåâî¿ ðîáî÷î¿ 
ñèëè òà ñèðîâèííèõ ìàòåð³àë³â, òî íèí³ ÷åðåç ïîñèëåííÿ êîíêóðåíö³¿ íà 
ñâ³òîâîìó ðèíêó äåäàë³ á³ëüøîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº íåñòàíäàðòíèé íàó-
êîâî-òåõí³÷íèé íàïðÿì ðîçâèòêó äåðæàâè. 

²ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê ñòàâ îð³ºíòèðîì äëÿ âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ 
íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íèõ çäîáóòê³â ñóñï³ëüñòâà. Òàêîæ íå º íîâèíîþ, ùî 
äåäàë³ á³ëüøå ï³äïðèºìñòâ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ð³çíîìàí³òíèõ óñòàíîâ 
òà îðãàí³çàö³é çàñòîñîâóþòü ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ïðîãðåñèâí³ äîñÿãíåííÿ 
íàóêè ³ òåõí³êè.
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Îäíàê íà òë³ ïåðåäîâèõ ö³ëåé âèíèêàþòü ³ ïðîáëåìè, ïîäîëàííÿ ÿêèõ 
º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äëÿ ñòàíîâëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ 
ðîçâèòêó äåðæàâè. Îäí³ºþ ç òàêèõ ïðîáëåì ñòàëà âåëèêà ê³ëüê³ñòü íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ðåãëàìåíòóþòü ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, îñ-
ê³ëüêè öå çàâàæàº ñóá’ºêòàì ÷³òêî âèçíà÷èòè ïîðÿäîê,  åòàïè òà ìîæëèâ³ 
ñïîñîáè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïåðåøêîäæàº åôåêòèâíîìó ôóíê-
ö³îíóâàííþ ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó äåðæàâè.

Ãîëîâíîþ ïîñòàòòþ ñåðåä çàñíîâíèê³â ³ííîâàö³éíèõ òåîð³é åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó, áåçïåðå÷íî, º àâñòð³éñüêèé åêîíîì³ñò É. Øóìïåòåð. Ùå â 
1930-ò³ ðîêè â³í óâ³â ïîíÿòòÿ ³ííîâàö³¿, òðàêòóþ÷è éîãî ÿê “íîâó êîìá³-
íàö³þ”, çì³íó ç ìåòîþ âïðîâàäæåííÿ é âèêîðèñòàííÿ íî âèõ âèðîáíè÷èõ 
³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ðèíê³â òà ôîðì îðãàí³çàö³¿ ïðîìèñëîâîñò³ [2]. 
 Çãîäîì ïîíÿòòÿ “íîâà êîìá³íàö³ÿ” áóëî çàì³íåíî íà òåðì³í “³ííîâàö³ÿ”, 
ùî íèí³ ñòàâ íàóêîâîþ êàòåãîð³ºþ. É. Øóìïåòåð ðîçãëÿäàâ ³ííîâàö³¿ íå 
 ïðîñòî ÿê íîâîââåäåííÿ, à ÿê îñíîâíó ôóíêö³þ âèðîáíèöòâà. Ðàçîì ç áà-
ãàòüìà ³íøèìè çàðóá³æíèìè â÷åíèìè ó ñâî¿õ ïðàöÿõ çíà÷íó óâàãó â³í 
ïðèä³ëÿâ ïèòàííÿì ðîçðîáëåííÿ ÿê³ñíî íîâèõ ìåòîä³â ³ííîâàö³éíîãî 
 ðîç âèòêó. 

Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè, îá´ðóíòó-
âàí íÿ éîãî ñòðàòåã³é òà ïåðñïåêòèâ çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó ïðàöÿõ 
Ì. Ïàøóòè, Ì. Òóãàíà-Áàðàíîâñüêîãî, Ë. Ôåäóëîâî¿, Þ. Øêâîðåöÿ [3], 
Â. ßöê³âà [2], ÿê³ âè çíà÷èëè ðîëü ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè ó ðîçâèòêó íàö³-
îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, ïðîàíàë³ çóâàëè îêðåì³ ¿¿ êîìïîíåíòè, çàïðîïîíóâà-
ëè çàõîäè äåðæàâíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ïî ë³òèêè ÿê ñêëàäîâî¿ íàö³îíàëüíî¿ 
³íâåñòèö³éíî¿ ñòðàòåã³¿. Î. Âîëêîâ òà Ì. Äåíèñåíêî ðîçãëÿíóëè ñó÷àñ-
íèé ³ííîâàö³éíèé ïîòåíö³àë òà ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³ÿìè íà ð³ç-
íèõ ð³âíÿõ [1]. Òàê, Ì. Äåíèñåíêî äîñë³äæóº ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ ³ííîâàö³é 
íà îñíîâ³ âèâ÷åííÿ âèçíà÷åíü, íàâåäåíèõ ó ïðàöÿõ ³íøèõ â÷åíèõ òà ó çà-
êîíîäàâñòâ³, ³ çàóâàæóº, ùî ñóòí³ñòü ³ííîâàö³é ó ïðîàíàë³çîâàíîìó ìà-
òåð³àë³ ïîâ’ÿçàíà ëèøå ³ç çàñîáàìè âèðîáíèöòâà àáî òåõíîëîã³÷íèìè 
 ïðîöåñàìè, ùî º íåîáõ³äíîþ, àëå íåäîñòàòíüîþ óìîâîþ ñïðÿìóâàííÿ òà 
åôåê òèâíîãî âèêîðèñòàííÿ âñüîãî ³íâåñòèö³éíîãî ïîòîêó ðåñóðñ³â. ²ç òà-
êèì âèñíîâêîì ìîæíà ïîãîäèòèñü, îñê³ëüêè äëÿ ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ ïî-
íÿòòÿ ³ííîâàö³é, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ îñíîâ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó êðà-
¿íè âèêîðèñòàííÿ äâîõ íàçâàíèõ âèùå àñïåêò³â íå äîñòàòíüî. Àëå ðàçîì 
³ç öèì íåîáõ³äíî ï³ä ÿê³ñíî íîâèì êóòîì çîðó ðîçãëÿäàòè íå ëèøå çàêî-
íîäàâ÷å îá´ðóíòóâàííÿ êàòåãîð³àëüíîãî àïàðàòó ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
òà øëÿõ³â éîãî âäîñêîíàëåííÿ, à é çàãàëüíèé ñòàí çàêîíîäàâ÷îãî, ô³-
íàíñîâîãî òà îðãàí³çàö³éíîãî ïîëÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó ïîñòàº 
ïèòàííÿ ñèñòåìàòèçàö³¿ ïðàâîãî ï³ä´ðóíòÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âäî-
ñêîíàëåííÿ ¿¿ ô³íàíñîâîãî ñïåêòðà, à òàêîæ óïðîâàäæåííÿ óñï³øíîãî 
 ñâ³òîâîãî äîñâ³äó â îðãàí³çàö³éí³é ñôåð³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 

Ó çâ’ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ íîðìàòèâíèõ àêò³â, ùî ðåãó-
ëþþòü ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â íàø³é äåðæàâ³, ïî-
òðåáà ñòâîðåííÿ ºäèíîãî êîäèô³êîâàíîãî íîðìàòèâíîãî àêòà º äîñèòü àê-
òóàëüíîþ. Ç îãëÿäó íà öå äîö³ëüíî ñòèñëî ïðîàíàë³çóâàòè çàêîíîäàâ÷³ 
àêòè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïåðåâàã òà îêðåñëåííÿ ïåðñïåêòèâ ¿õ ïîäàëüøî¿ 
êîäèô³êàö³¿.

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ñôåðè ³ííîâàö³é çä³éñíþþòü Çàêîí 
Óêðà¿íè “Ïðî íàóêîâó ³ íàóêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü” â³ä 13 ãðóäíÿ 
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1991 ð., íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè â³ä 1 æîâòíÿ 
2008 ð. ¹ 361 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ùîäî çàïîâíåííÿ ôîðìè 
äåðæàâíîãî ñòàòèñòè÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ ¹ 1-³ííîâàö³ÿ”, Çàêîí Óêðà¿-
íè “Ïðî ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè” â³ä 11 ëèïíÿ 
2001 ð., ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17 òðàâíÿ 2010 ð. 
¹ 356 “Ïðî Äåðæàâíå àãåíòñòâî ç ³íâåñòèö³é òà ðîçâèòêó”, Çàêîíè Óêðà-
¿íè “Ïðî ñïåö³àëüíèé ðåæèì ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òåõíîëîã³÷íèõ ïàð-
ê³â” â³ä 16 ëèïíÿ 1999 ð., “Ïðî ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü” â³ä 4 ëèïíÿ 
2002 ð., “Ïðî ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü” â³ä 18 âåðåñíÿ 1991 ð. òà ³í.

Ó íàâåäåíèõ íîðìàòèâíèõ àêòàõ çàêð³ïëåíî îñíîâí³ ïîëîæåííÿ äåð-
æàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîíÿòòÿ, ÿêèìè êå-
ðóþòüñÿ ñóá’ºêòè ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ òà â³äïîâ³äí³ îðãàíè, ùî ðåàë³çóþòü 
 ³ííîâàö³éíó ïîë³òèêó, à òàêîæ áåçïîñåðåäíüî âñòàíîâëåíî êîìïåòåíö³þ 
îðãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Îäíàê ó öèõ 
äîêóìåíòàõ íåìàº êîìïëåêñíîãî âèçíà÷åííÿ çàãàëüíèõ íàïðÿì³â äåð-
æàâíî¿ ïîë³òèêè â ³ííîâàö³éí³é ñôåð³, ïðàâîâîãî ìåõàí³çìó çä³éñíåííÿ 
ñó á’ºêòàìè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íå âïîðÿäêîâàíî çàêîíîäàâ÷å ³ 
ïðàâîâå ï³ä´ðóíòÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ³ííîâàö³éíîãî ðîçâè-
òêó ñóá’ºêòàìè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñóá’ºêòàìè âëàäíèõ ïîâíî-
âàæåíü.

Ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèéíÿòòÿ ºäèíîãî êîäèô³êîâàíîãî íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ó ñôåð³ ³ííîâàö³é ïîñòàëî â óêðà¿íñüêîìó çàêî-
íîäàâñòâ³ âæå äàâíî, õî÷à éîãî òàê ³ íå áóëî âò³ëåíî íà ïðàêòèö³. 

Äëÿ êðàùîãî óñâ³äîìëåííÿ íàãàëüíî¿ ïîòðåáè óõâàëåííÿ ²ííîâàö³é-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñë³ä ðîçãëÿíóòè ïåðåäóìîâè ðîçðîáëåííÿ ³ ñèñòåìà-
òèçàö³¿ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè ó ñôåð³ ³ííîâàö³é. Çîêðåìà, äóæå âàæëèâî 
 âðåãóëþâàòè ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ ïîäàòêîâèõ ³ ìèòíèõ ï³ëüã òåõíîëî-
ã³÷íèì ïàðêàì òà â³ëüíèì åêîíîì³÷íèì çîíàì. Íà íàøó äóìêó, òàê³ ïðå-
ôåðåíö³¿ ñë³ä çàëèøèòè ëèøå äëÿ íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîåêò³â íàö³î-
íàëüíîãî ìàñøòàáó, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðèíöèïîâî ïîçèòèâíèé âïëèâ íà 
åêîíîì³êó êðà¿íè. Ïðè öüîìó ìåõàí³çìè äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ³ííîâà-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº áóòè ³ñòîòíî ñïðîùåíî ó ôîðìàëüí³é ÷àñòèí³, ç 
îáîâ’ÿçêîâèì çàëó÷åííÿì äî ö³º¿ ïðîöåäóðè ïðåäñòàâíèê³â ðèíêó âèñî-
êèõ òåõíîëîã³é.

Íàñòóïíèì íàïðÿìîì ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ïîòð³áíî íàëåæ-
íèì ÷èíîì âðåãóëþâàòè, º òàê çâàí³ ìàñîâ³ ³ííîâàö³¿, ùî ó ðîçâèíåíèõ 
êðà¿íàõ îõîïëþþòü 90 % çàãàëüíèõ îáñÿã³â âèñîêîòåõíîëîã³÷íîãî á³çíå-
ñó. Òàêèé âèä ä³ÿëüíîñò³ ó ôîðì³ íàóêîâèõ ïàðê³â íå ïîòðåáóº íàäàííÿ 
æîäíèõ ï³ëüã ³ç áîêó äåðæàâè ³ ´ðóíòóºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ïîºäíàíí³ ³íòå-
ðåñ³â îðãàí³÷íî íåðîçä³ëüíèõ ãðóï ó÷àñíèê³â. Öå âèñîêîòåõíîëîã³÷í³ 
êîìïàí³¿, ùî êîíêóðóþòü íà âíóòð³øíüîìó ³ çîâí³øíüîìó ðèíêàõ, êîí-
êóðåíòîñïðîìîæí³ íàóêîâ³ ãðóïè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ö³ êîìïàí³¿ ïîñò³é-
íèì ïîòîêîì íîó-õàó, ôàêóëüòåòè ³ êàôåäðè óí³âåðñèòåò³â, êîòð³ ãîòóþòü 
äëÿ íèõ ÿê³ñí³ êàäðè, ³íâåñòèö³éí³ ôîíäè, ùî ï³äæèâëþþòü ³ííîâàö³é-
íèé ïðîöåñ, á³çíåñ-ñòðóêòóðè, ÿê³ âèâîäÿòü ³ííîâàö³éíó ïðîäóêö³þ íà 
ðèíêè. Äåðæàâà ëèøå âñòàíîâëþº ïðàâèëà òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó âèãëÿä³ 
 çàêîí³â òà íîðìàòèâíèõ àêò³â ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ. ²íøà ñèñòåìà 
çâ’ÿçê³â âèíèêàº ì³æ îðãàíàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè òà ³ííîâàö³éíèìè ñåðåäî-
âèùàìè, â ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ ìàñîâà ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü. Îñê³ëüêè, 
íà â³äì³íó â³ä òåõíîëîã³÷íèõ ïàðê³â, òàê³ ñåðåäîâèùà º ðåã³îíàëüíî îð³-
ºíòîâàíèìè, âîíè ñòâîðþþòü äîäàòêîâ³ ³íòåëåêòóàëüíî “íàïîâíåí³” 
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 ðîáî÷³ ì³ñöÿ ñàìå äëÿ êîíêðåòíîãî ðåã³îíó ³ çàëó÷àþòü ó íüîãî ³íâåñòèö³¿. 
Òîìó ì³ñöåâà âëàäà çàö³êàâëåíà ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç íàóêîâèìè ïàðêàìè, 
ñòàþ÷è ñï³âçàñíîâíèêîì öèõ ³ííîâàö³éíèõ ñåðåäîâèù, áåðó÷è ó÷àñòü â 
óïðàâë³íí³ íèìè, âèä³ëÿþ÷è ¿ì íåîáõ³äí³ ïðèì³ùåííÿ [4]. 

Ðîçãëÿíóò³ íàïðÿìè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàéâèã³äí³ø³ äëÿ äåð-
æàâè òà åôåêòèâíî ñïðèÿòèìóòü ¿¿ ³ííîâàö³éíîìó ðîçâèòêó. Àëå áóäü-
ÿê³ íàïðÿìè, ïðîãðàìè, ñòàíäàðòè ïîòð³áíî çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïèòè, îñ-
ê³ëüêè çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî çàêð³ïëåííÿ âîíè íå ìàòèìóòü æîäíîãî 
âïëèâó, çíà÷åííÿ òà ñèëè ó çàñòîñóâàíí³. Ñàìå òîìó â Óêðà¿í³ íåîáõ³äíî 
çä³éñíèòè íèçêó çàõîä³â ³ç ñèñòåìàòèçàö³¿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, à òà-
êîæ ç óðàõóâàííÿì ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿ ñôåðè âðåãóëþâàòè ïåðñïåê-
òèâí³ íàïðÿìè ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïðèéíÿòè ºäèíèé êîäèô³êîâà-
íèé àêò. 

Îòæå, äëÿ ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî çàêîíîäàâ÷îãî ïîëÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ïîòð³áíî âíåñòè äîïîâíåííÿ äî óõâàëåíèõ ðàí³øå ïîíàä ñòà â³ä-
ïîâ³äíèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ³ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â òà óçãîäèòè ¿õ. 

Îäíàê ïåðø í³æ ðîçðîáëÿòè ³ ïðèéìàòè âëàñíèé íîðìàòèâíèé äîêó-
ìåíò (²ííîâàö³éíèé êîäåêñ), âàðòî çâåðíóòèñÿ äî çàðóá³æíîãî äîñâ³äó ó 
ñôåð³ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè. 

Òàê, ðåãóëþâàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ òà âèíàõ³äíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â Àâñòð³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³ áóëî òðàíñôîðìîâàíî â íàö³îíàëüíó 
 ³ííîâàö³éíó ïîë³òèêó ïðèéíÿòòÿì ôåäåðàëüíîãî çàêîíó “Ïðî ñïðèÿí-
íÿ ðîçâèòêó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü” â³ä 25 æîâòíÿ 1967 ð. Íà ï³äñòàâ³ 
 öüîãî çàêîíó áóëî ñòâîðåíî Ôîíä ñïðèÿííÿ äîñë³äæåííÿì ó âèðîáíè÷³é 
ñôåð³ òà Ôîíä ñïðèÿííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³”, êîòð³ äî 
 ñåðåäèíè 1990-õ ðîê³â çàëèøàëèñÿ îñíîâíèìè öåíòðàìè, ùî êîîðäèíóâà-
ëè ðåàë³çàö³þ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè Àâñòð³¿. Ïðèéíÿòèì ó 2002 ð. 
 “Çàêîíîì ïðî óí³âåðñèòåòè” áóëî ñòâîðåíî ïðàâîâ³ ïåðåäóìîâè ³ çíÿòî 
 ïåðåøêîäè äëÿ çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â òà ïåðñîíàëó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
 çàêëàä³â äî âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ïðîåêò³â â ³ííîâàö³éí³é ñôåð³.

Àâñòð³éñüêà äåðæàâà ïðèä³ëÿº âåëèêó óâàãó ³ íàäàº ô³íàíñîâó ï³ä-
òðèìêó ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè. Ó 1997 ð. óðÿä Àâñòð³¿ ïîñòàâèâ 
çà ìåòó çá³ëüøèòè äåðæàâí³ ³íâåñòèö³¿ â ³ííîâàö³éíó ãàëóçü ç 1,7 % ÂÂÏ 
ó çàçíà÷åíîìó ðîö³ äî 2,5 % ÂÂÏ äî 2010 ð. Òîìó ó 2008 ð. â ³ííîâàö³éíó 
ñôåðó áóëî ³íâåñòîâàíî 6,3 ìëðä ºâðî, ç ÿêèõ 36 % ñòàíîâèëè äåðæàâí³ 
ñóáâåíö³¿, 43 — âíåñêè ï³äïðèºìíèöüêîãî ñåêòîðó êðà¿íè ³ 20 % — çà-
ìîâëåííÿ ç-çà êîðäîíó, ïåðåâàæíî äî÷³ðí³ì ï³äïðèºìñòâàì ³íîçåìíèõ 
ô³ðì, ùî ïðàöþþòü â Àâñòð³¿.

Íà áàç³ çãàäàíèõ âèùå àâñòð³éñüêèõ ³ííîâàö³éíèõ ôîíä³â áóëî óòâîðå-
íî Íàö³îíàëüíó ðàäó ç ïèòàíü íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ³ ðîçâèòêó òåõíîëîã³é 
òà Íàö³îíàëüíèé ôîíä íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, òåõíîëîã³é ³ ðîçâèòêó. Ó 
2002 ð. öÿ ðàäà îïóáë³êóâàëà ïåðåë³ê îñíîâíèõ çàâäàíü ó ñôåð³ ³ííîâàö³é-
íî¿ ïîë³òèêè íà íàñòóïíå äåñÿòèë³òòÿ ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá âèðîáíè÷îãî 
òà äîñë³äíèöüêîãî ñåêòîð³â êðà¿íè, à òàêîæ âèìîã çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ 
³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè â ðàìêàõ Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, çîêðåìà:

— ïîñèëåííÿ âçàºìîä³¿ òà êîîïåðàö³éíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ âèðîáíèöòâîì 
³ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêîþ ñôåðîþ; 

— êîíöåíòðàö³ÿ îñíîâíèõ ðåñóðñ³â íà íàóêîâèõ ðîçðîáêàõ ó ãàëóç³ íà-
íîòåõíîëîã³é, ³íôîðìàö³éíèõ ³ êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, òðàíñïîðòó 
òà êîñì³÷íèõ äîñë³äæåíü;
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— ïîäîëàííÿ íåäîë³ê³â ó âïðîâàäæåíí³ âèñîêèõ òåõíîëîã³é ó ïðîìèñ-
ëîâ³é ñôåð³;

— ïîñèëåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ â ä³ÿëüíîñò³ ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ 
ï³äïðèºìñòâ;

— åôåêòèâí³øå âèêîðèñòàííÿ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â, ïîñèëåííÿ ³íòåãðà-
ö³¿ ôàõ³âö³â-æ³íîê â ³ííîâàö³éíó òà âèñîêîòåõíîëîã³÷íó ñôåðè;

— âèðîáëåííÿ ÷³òêî¿ ñòðàòåã³¿ ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ àâñòð³éñüêèõ 
ïð³îðèòåò³â ç óðàõóâàííÿì ðîçâèòêó çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî äîñë³äíèöü-
êîãî ïðîñòîðó;

— ââåäåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ïåðøî÷åðãîâèõ äåðæàâíèõ 
ïð³îðèòåò³â.

Îòæå, ïîïðè òå, ùî Àâñòð³éñüêà Ðåñïóáë³êà íå ìàº ºäèíîãî êîäèô³-
êîâàíîãî àêòà ó öàðèí³ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè, íàÿâí³ñòü ê³ëüêîõ îñíî-
âíèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ó ö³é ãàëóç³ òà çíà÷íà é åôåêòèâíà ï³ä-
òðèìêà ç áîêó äåðæàâè ³ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó ñïðèÿþòü ñòð³ìêîìó 
ðîç âèòêó ³ííîâàö³éíî¿ ñôåðè êðà¿íè, ùî äàº Àâñòð³¿ ìîæëèâ³ñòü óâ³éòè 
äî êîëà ë³äåð³â ó ðîçâèòêó ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é òà ³ííîâàö³é.

Äëÿ Êîðîë³âñòâà Áåëüã³¿ ó êîíòåêñò³ äèíàì³çàö³¿ é ãëîáàë³çàö³¿ ñâ³òî-
âèõ åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ïîñèëåííÿ ì³æíàðîäíî¿ êîíêóðåíö³¿ ³í íî-
âàö³éíà òà íàóêîâî-äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ñòàº âàæëèâèì ïðåäìåòîì 
ïîë³òè÷íèõ îáãîâîðåíü ³ íàáóâàº ïð³îðèòåòíîãî çíà÷åííÿ íà øëÿõó äî 
çì³öíåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ êðà¿íè. Ñòðàòåã³÷íå çàâäàííÿ, âè-
çíà÷åíå áåëüã³éñüêèì óðÿäîì, ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çá³ëüøèòè âèäàòêè íà 
ðîçâèòîê ³ííîâàö³éíî-äîñë³äíèöüêîãî ñåêòîðó ³ çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ 
öèì ïîêàçíèêîì 3 % ÂÂÏ äî 2012 ð., ïðè÷îìó 2 % ìàº ô³íàíñóâàòè ïðè-
âàòíèé ñåêòîð, à 1 % — äåðæàâíèé. Íèí³ íà ðîçâèòîê ³ííîâàö³éíî¿ ñôåðè 
âèòðà÷àºòüñÿ 1,9 % ÂÂÏ. ×àñòêà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ ó ô³íàíñóâàíí³ 
íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàíîâèòü 69,2 %, äåðæàâè — 21,7 %. 

Íåùîäàâíî áóëî ïðèéíÿòî Ñüîìó ðàìêîâó ïðîãðàìó ªÑ ç íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü ³ òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó, ïîêëèêàíó âò³ëèòè íà ïðàêòèö³ 
îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè, çàáåçïå÷èâøè ñòâîðåííÿ íîâèõ òîâàð³â òà ïîñëóã. 
Ó÷àñíèêàìè ïðîãðàìè ìîæóòü ñòàòè ÿê ï³äïðèºìñòâà, òàê ³ íàóêîâî-
äîñë³äí³ ³íñòèòóòè, óí³âåðñèòåòè, òîðãîâ³ ïàëàòè. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç ÷î-
òèðüîõ ï³äïðîãðàì:

— “Ñï³âïðàöÿ” (32,36 ìëí ºâðî), ãîëîâíà ìåòà ÿêî¿ — ñòèìóëþâàòè 
ì³æíàðîäíó ñï³âïðàöþ ì³æ ïðîìèñëîâèì ñåêòîðîì òà äîñë³äíèöüêèìè 
óñòàíîâàìè (óí³âåðñèòåòàìè) â òàêèõ ãàëóçÿõ, ÿê îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, ñ³ëü-
ñüêå ãîñïîäàðñòâî òà á³îòåõíîëîã³¿, ²Ò- òà íàíîòåõíîëîã³¿, åíåðãåòèêà, 
îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà ³í.;

— “²äå¿” (7,46 ìëí ºâðî), ñïðÿìîâàíà íà ï³äòðèìêó ºâðîïåéñüêèõ äî-
ñë³äíèöüêèõ ãðóï, ùî çä³éñíþþòü íàóêîâ³ ïîøóêè ó áàãàòüîõ ãàëóçÿõ;

— “Ïåðñîíàë” (4,728 ìëí ºâðî), ÿêà ï³äòðèìóº ìîá³ëüí³ñòü òà êàð’ºð-
íå çðîñòàííÿ â÷åíèõ-äîñë³äíèê³â, çîêðåìà ÷åðåç âò³ëåííÿ ïðîãðàìè “Ìà-
ð³ÿ Êþð³”;

— “Ïîòåíö³àë” (4,217 ìëí ºâðî), ùî ï³äòðèìóº íàóêîâ³ çàêëàäè òà 
ñïðèÿº ñòâîðåííþ íåîáõ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè â óñ³õ ãàëóçÿõ íàóêè ³ 
òåõí³êè. 

Áåëüã³ÿ òàêîæ áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïðîãðà-
ìè “EUREKA”, ÿêà ïîêëèêàíà ïîñèëèòè ñï³âïðàöþ ó ïðîìèñëîâîìó ñåê-
òîð³ ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè òà äîñë³äíèöüêèìè öåíòðàìè. Âîíà íàäàº äîïî-
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ìîãó â ï³äãîòîâö³ äîêóìåíò³â, ïîøóêó òîðãîâèõ ïàðòíåð³â, îòðèìàíí³ 
äåðæàâíîãî òà ïðèâàòíîãî ô³íàíñóâàííÿ çà ðàõóíîê ³íâåñòèö³éíèõ ôîí-
ä³â ³ç ðèçèêîâèì êàï³òàëîì.

Òàêèì ÷èíîì, ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíî¿ ðàìêîâî¿ ïðîãðàìè, ÿêà ïîºä-
íàëà íîðìàòèâíèé òà îðãàí³çàö³éíèé àñïåêòè ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿ é 
äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ñòàá³ëüíà ï³äòðèìêà äåðæàâíîãî ³ ïðè-
âàòíîãî ñåêòîð³â äàëî çìîãó Áåëüã³¿ íå ëèøå ï³äâèùèòè ñâîþ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæí³ñòü íà ñâ³òîâîìó ðèíêó ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é, à é ÿê³ñíî 
ðîçâèíóòè ³ííîâàö³éíó ñôåðó â ö³ëîìó.

Ãîëîâíèì äîêóìåíòîì ç ³ìïëåìåíòàö³¿ ïîë³òèêè Êîðîë³âñòâà Äàí³¿ ó 
ãàëóç³ ³ííîâàö³é º Íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ “Innovation Denmark 2007—2015”. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ïðîãðàìè 
º íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâíî¿ äîïîìîãè óðÿäó Äàí³¿ ùîäî ïîøèðåííÿ íîâèõ 
çíàíü, òåõíîëîã³é òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè ó ñï³âïðàö³ ç Äàíñüêèì àãåíòñòâîì ³ç ïèòàíü íàóêè, òåõ-
íîëîã³é òà ³ííîâàö³é äëÿ äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî åôåê-
òó â³ä ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 

Îêð³ì çàçíà÷åíèõ ðàìêîâèõ äîêóìåíò³â ó êðà¿í³ ïðèéíÿòî íèçêó çà-
êîíîäàâ÷èõ àêò³â ó ãàëóç³ ³ííîâàö³é, êîòð³ ïîêëèêàí³ ñïðèÿòè íàëàãî-
äæåííþ ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ äåðæàâíèìè òà ïðèâàòíèìè ³íñòèòóö³ÿìè, 
çàáåçïå÷óâàòè ïåðåäà÷ó òåõíîëîã³é òà êîìåðö³àë³çàö³þ ðåçóëüòàò³â äî-
ñë³äæåíü. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé ó 2002 ð. ïàðëàìåíòîì 
Äàí³¿ áóëî óõâàëåíî çàêîí “Ïðî òåõíîëîã³¿ òà ³ííîâàö³¿”, ùî ìàº íà ìåò³ 
çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê ñï³âïðàö³ ì³æ ïðèâàòíèìè êîìïàí³ÿìè òà äåðæàâ-
íèìè äîñë³äíèìè óñòàíîâàìè, à òàêîæ íàäàííÿ ï³äòðèìêè ³ííîâàö³é-
íèì êîìïàí³ÿì çà äîïîìîãîþ ð³çíîìàí³òíèõ âèä³â ô³íàíñóâàííÿ, ó òîìó 
÷èñë³ ïîçèê. Ïèòàííÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ðåãóëþº çàêîí “Ïðî âè-
íàõîäè â äåðæàâíèõ äîñë³äíèõ óñòàíîâàõ” 1999 ð. Ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ 
 öüîãî çàêîíîäàâ÷îãî àêòà áóëî çàïðîâàäæåííÿ êîìåðö³àë³çàö³¿ ðåçóëüòà-
ò³â äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ ó äåðæàâíèõ äîñë³äíèõ óñòàíîâàõ. Â³äïîâ³ä-
íî äî çãàäàíîãî çàêîíó äîñë³äíà óñòàíîâà, â ÿê³é áóëî çä³éñíåíî âèíàõ³ä, 
ìàº ïðàâî çàëèøèòè çà ñîáîþ ïðàâî íà éîãî âèêîðèñòàííÿ, àëå â òàêîìó 
âèïàäêó çîáîâ’ÿçàíà çàñòîñîâóâàòè âèíàõ³ä ç êîìåðö³éíîþ ìåòîþ. Çàêîí 
“Ïðî ïåðåäà÷ó òåõíîëîã³é ó äåðæàâíèõ äîñë³äíèõ óñòàíîâàõ” 2004 ð. äî-
çâîëÿº öèì ³íñòèòóö³ÿì ñòâîðþâàòè îäíå äåðæàâíå àêö³îíåðíå òîâàðè-
ñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ òà âîëîä³òè íèì ³ áóòè ñï³ââëàñíèêîì 
îäí³º¿ àáî á³ëüøå òàêèõ êîìïàí³é, ñòâîðåíèõ ³íøèìè äåðæàâíèìè äî-
ñë³äíèìè óñòàíîâàìè [5].

Îòæå, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî æîäíà ³ç çàçíà÷åíèõ çàðóá³æíèõ êðà¿í íå 
ìàº âëàñíîãî ºäèíîãî êîäèô³êîâàíîãî àêòà ó ñôåð³ ³ííîâàö³é, ó êîæíî¿ ç 
íèõ º åôåêòèâíèé òà êîìïëåêñíèé îñíîâíèé ðàìêîâèé äîêóìåíò, ÿêèé 
ïîºäíóº îðãàí³çàö³éíó, ô³íàíñîâó òà ïðàâîâó îñíîâè ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â êðà¿í³ é íà ÿêîìó áàçóþòüñÿ âñ³ ïîõ³äí³ â³ä íüîãî çàêîíè 
òà ³íø³ íîðìàòèâí³ àêòè ó ö³é ãàëóç³ (â³í ìîæå íàçèâàòèñÿ ïî-ð³çíîìó: 
ñòðàòåã³ÿ, ïðîãðàìà òîùî).

Ç îãëÿäó íà çàðóá³æíèé äîñâ³ä òà ñòàí çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè Óêðà¿íè ìè 
ïðîïîíóºìî ñèñòåìàòèçóâàòè â³ò÷èçíÿí³ íîðìàòèâí³ àêòè ó ñôåð³ ³ííîâà-
ö³é, ðîçðîáèòè ³ ïðèéíÿòè ²ííîâàö³éíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, óõâàëåííÿ 
 ÿêîãî ïåðåäáà÷àº äîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â. Ïî-ïåðøå, áóäå 
ñòâîðåíî ìîæëèâîñò³ äëÿ ïåðâèííîãî íàêîïè÷åííÿ ³ííîâàö³éíî-ïîë³-
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òè÷íîãî êàï³òàëó. Ïî-äðóãå, áóäå ñôîðìîâàíî îñíîâí³ íàïðÿìè ³ííîâàö³é-
íî¿ ïîë³òèêè, ùî çàáåçïå÷èòü ïîòð³áí³ çì³íè â ³ííîâàö³éí³é ñâ³äîìîñò³ 
ñóñï³ëüñòâà, ä³ëîâî¿ é ïîë³òè÷íî¿ åë³òè. Òîìó ñàìå ïðèéíÿòòÿ ²ííîâàö³é-
íîãî êîäåêñó çàâåðøèòü ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ ñóñï³ëü-
ñòâà. Òàêîæ âàæëèâèìè º âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ³äåîëîã³¿ òà àêòèâ³-
çàö³ÿ íàö³îíàëüíîãî ñîö³îêóëüòóðíîãî ðåñóðñó. 

Óêðà¿í³ âàðòî íå ëèøå âèêîðèñòîâóâàòè äîñâ³ä çàðóá³æíèõ êðà¿í ó 
íîðìàòèâíîìó àñïåêò³ (ñòâîðåííÿ ºäèíîãî íîðìàòèâíîãî àêòà), à é çàïî-
çè÷óâàòè ïîçèòèâí³ íàïðàöþâàííÿ öèõ êðà¿í â îðãàí³çàö³éí³é òà ô³íàí-
ñîâ³é ñôåðàõ. Òàê, äîö³ëüíèì äëÿ íàøî¿ äåðæàâè ñòàíå çàñòîñóâàííÿ 
 äèôåðåíö³éîâàíîãî ô³íàíñóâàííÿ ãàëóç³ ³ííîâàö³é òà íàóêîâî-äîñë³äíî¿ 
ä³ ÿëüíîñò³ ÷åðåç çàëó÷åííÿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, à ïîò³ì ³ ïåðåêëàäåííÿ 
÷àñòèíè ô³íàíñîâîãî òÿãàðÿ ç äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é íà íüîãî. Öåé ñïîñ³á 
ô³íàíñóâàííÿ, ÿê ïîêàçóº çàðóá³æíèé äîñâ³ä, äàñòü çìîãó åôåêòèâíî é 
áåçïåðåðâíî îòðèìóâàòè êîøòè íà ðîçðîáëåííÿ ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é òà 
íàóêîâî-äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, à òàêîæ íå ïîçáàâèòü äåðæàâó ìîæëè-
âîñò³ êîíòðîëþâàòè ³ííîâàö³éíó ñôåðó. Ï³äêðåñëèìî, ùî Óêðà¿íà íå 
çîáîâ’ÿçàíà ñë³ïî êîï³þâàòè ÷óæ³ ìîäåë³ ðîçâèòêó, çàïîçè÷óâàòè ÷óæ³ 
çðàçêè, àëå ìàº ðàö³îíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ïîçèòèâí³ çäîáóòêè çàðó-
á³æíèõ êðà¿í.

Çàñëóãîâóº íà óâàãó òàêèé íàïðÿì ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿ ñôåðè, ÿê êî-
ìåðö³àë³çàö³ÿ íàóêîâèõ ðîçðîáîê, òîáòî çàñíóâàííÿ êîìåðö³éíèõ öåíòð³â 
ç³ ñòâîðåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîäóêò³â íà áàç³ äåðæàâíèõ íàóêîâî-äîñë³ä-
íèõ óñòàíîâ òà íàóêîâèõ ³íñòèòóö³é ïðèâàòíîãî ñåêòîðó. Òàêèé ï³äõ³ä çà-
áåçïå÷èòü ñòð³ìêå òà åôåêòèâíå âïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàò³â íàóêîâî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ó ïðàêòèêó, à òàêîæ øâèäøå îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä íèõ. Öå 
óìîæëèâèòü ïîâåðíåííÿ âèòðàò íà íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ÷åðåç êîðîòêèé 
ïðîì³æîê ÷àñó, à òàêîæ çàëó÷åííÿ êîøò³â äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ ³ííîâà-
ö³éíèõ ïðîäóêò³â. Çàçíà÷åíèé íàïðÿì ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ åôåêòèâíî 
ïðàöþº ó òàêèõ êðà¿íàõ, ÿê Àâñòð³ÿ, ÑØÀ, Øâåö³ÿ. Âðàõóâàâøè ¿õí³é 
 ïîçèòèâíèé äîñâ³ä, Óêðà¿íà çìîæå ñòâîðþâàòè òà âäîñêîíàëþâàòè ÿê³ñí³ 
íàóêîâ³ ðîçðîáêè ³ ðîçøèðþâàòè ñôåðó ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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òèÿ Óêðàèíû: ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû. 

Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíî ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå îòå÷åñòâåííîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, ðåãóëèðóþùåãî èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàññìîòðåí çàðóáåæíûé îïûò â 
ñôåðå èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè. Ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü êîäèôèêàöèþ íåêîòîðûõ 
àêòîâ è ïðèíÿòü Èííîâàöèîííûé êîäåêñ Óêðàèíû.
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çàêîíîäàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà

Ohotnikova O.M., Yefymenko M.Ì. Main areas of innovative development of Ukraine: 
the state and prospects. 

The article analyzes the current state laws regulating the field of innovation. Based on 
international experience and review of the regulatory framework, proposed to the codifica-
tion of such acts and the adoption of the Innovation Code of Ukraine.

Keywords: innovation activities, government regulation, legislative support innovation 
development, innovation policy.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÔÎÍÄÎÂÎÃÎ 
ÐÈÍÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÏÅÐ²ÎÄ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²¯ 

Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ Ó ÑÂ²Ò²
Ó ñòàòò³ çä³éñíåíî àíàë³ç ñó÷àñíîãî ñòàíó ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè ³ âèÿâëåíî 

îñíîâí³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà íüîãî, à òàêîæ òåíäåíö³¿ éîãî ðîçâèòêó. Çàïðî-
ïîíîâàíî íèçêó âèâàæåíèõ çàõîä³â çàêîíîäàâ÷îãî, îðãàí³çàö³éíîãî é ³íñòèòóö³éíîãî 
õàðàêòåðó, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåòâîðåííÿ ôîíäîâîãî ðèíêó â åôåêòèâíèé ìåõàí³çì 
íàêîïè÷åííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â äëÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Âè-
çíà÷åíî øëÿõè àêòèâ³çàö³¿ âòîðèííîãî îá³ãó ö³ííèõ ïàïåð³â.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ôîíäîâèé ðèíîê, ðîçâèòîê ôîíäîâîãî ðèíêó  Óêðà ¿íè, êîðïîðà-
òèâí³ ö³íí³ ïàïåðè, àêòèâ³çàö³ÿ âòîðèííîãî îá³ãó ö³ííèõ ïàïåð³â

Âñòóï. Ôîíäîâèé ðèíîê — íåâ³ä’ºìíà ñêëàäîâà ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè 
êðà¿í ç ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ, ùî çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ º ñïåöèô³÷íèì 
ñåðåäîâèùåì, äå â³äáóâàºòüñÿ òðàíñôîðìàö³ÿ ñóêóïíèõ çàîùàäæåíü â 
³íâåñòèö³¿. Ôîíäîâèé ðèíîê â³äîáðàæàº ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîïèòó é ïðî-
ïîçèö³¿ íà ô³íàíñîâ³ àêòèâè òà çáàëàíñîâóº ïðÿì³ é îïîñåðåäêîâàí³ â³ä-
íîñèíè ì³æ ó÷àñíèêàìè ðèíêó. Ð³âåíü ðîçâèòêó òà ñòóï³íü äîñêîíàëîñ-
ò³ ôîíäîâîãî ðèíêó ñóòòºâî âïëèâàº íà åôåêòèâí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè, 
ïîêðàùóº ìîá³ë³çàö³þ òà ïåðåðîçïîä³ë ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ùî ïîçíà-
÷àºòüñÿ íà åêîíîì³÷íîìó çðîñòàíí³ òà êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íàö³î-
íàëüíî¿ åêîíîì³êè. Íàçð³ë³ ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîãî ôîíäîâîãî ðèíêó 
ñòðèìóþòü ðîçâèòîê öüîãî âàæëèâîãî åëåìåíòà åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, 
íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ôóíêö³îíóâàííÿ ³íøèõ ¿¿ ñòðóêòóðíèõ ñêëàäî-
âèõ ³, â ðåçóëüòàò³, íà äîáðîáóò ãðîìàäÿí. Ñàìå òîìó âèâ÷åííÿ ñòàíó ôîí-
äîâèõ ðèíê³â ó ñâ³ò³ º àêòóàëüíèì ïèòàííÿì, ó êîíòåêñò³ ÿêîãî 
ðåàë³çàö³ÿ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî îðãàí³çàö³¿ ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â â 
Óêðà¿í³, ðîçðîáëåííÿ íîâèõ ñòðàòåã³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çá³ëüøåííÿ îá-
ñÿãó ³íâåñòèö³é òà íà ï³äâèùåííÿ çíà÷óùîñò³ ôîíäîâîãî ðèíêó â çà-
ãàëüí³é ³íôðàñòðóêòóð³ åêîíîì³êè Óêðà¿íè íàáóâàþòü îñîáëèâîãî ïðàê-
òè÷íîãî çíà÷åííÿ.

ÓÄÊ 336.7:339.7

Є.В. Редзюк
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Òåîðåòè÷í³ ïîøóêè ðîç-
â’ÿçàííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè çä³éñíåíî â ÷èìàë³é ê³ëüêîñò³ ïðàöü, â 
ÿêèõ àíàë³çóþòüñÿ ð³çí³ ôàêòîðè ðîçâèòêó ôîíäîâîãî ðèíêó òà íàñë³ä-
êè ¿õíüîãî âïëèâó çà òèõ ÷è ³íøèõ åêîíîì³÷íèõ óìîâ. Òàê, íà äóìêó 
Í.². Êîñò³íî¿ òà Ê.Ñ. Ìàðàõîâî¿ [12], äåðæàâà ïîâèííà àêòèâ³çóâàòè 
ïðîäàæ êîíòðîëüíèõ ïàêåò³â àêö³é âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ, çàëó÷èâøè 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ³íâåñòèö³éíîãî ìåíåäæìåíòó, 
ùî äàñòü íîâèé ³ìïóëüñ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíîãî ôîíäîâîãî ðèíêó. 
À. Êî âàëüîâ ³ À. Ïóò³íöåâ âáà÷àþòü ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ôîíäîâîãî 
ðèíêó â Óêðà¿í³ â äåðæàâíîìó ðåãóëþâàíí³ àáî ñàìîðåãóëþâàíí³ øëÿ-
õîì ïåðåäàâàííÿ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè ïîâíîâàæåíü îá’ºäíàííÿì ïðîôåñ³é-
íèõ ó÷àñíèê³â ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â [13]. Ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ àâòîð³â, 
ÿê³ äîñë³äæóâàëè ïåðñïåêòèâè ³íòåãðàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ðèíêó ö³ííèõ ïà-
ïåð³â ó ñâ³òîâ³ ðèíêè, ñë³ä íàçâàòè Ì. Àëåêñººâà, Â. Çàãîðñüêîãî, 
Â. Êîëåñíèê, Þ. Êðàâ÷åíêà, ß. Ì³ðê³íà, Î. Ìîçãîâîãî, Í. Ìåùåðîâó, 
Â. Îñêîëüñüêîãî, Á. Ñòåöåíêî, Â. Ñóòîðì³íó òà ³í. Ïðîòå äåÿê³ òåîðå-
òè÷í³ é ïðàêòè÷í³ ïèòàííÿ îñîáëèâîñòåé ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè â 
ïîñòêðèçîâèé ïåð³îä äîñ³ íå ðîçâ’ÿçàí³ àáî ïîòðåáóþòü óòî÷íåííÿ, òîìó 
¿õ áóäå ðîçãëÿíóòî â ö³é ñòàòò³.

Ìåòîþ ñòàòò³ º àíàë³ç ñó÷àñíîãî ñòàíó ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè 
òà âèÿâëåííÿ îñíîâíèõ òåíäåíö³é éîãî ðîçâèòêó, âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè 
âèâàæåíèõ çàõîä³â çàêîíîäàâ÷îãî, îðãàí³çàö³éíîãî é ³íñòèòóö³éíîãî 
õàðàêòåðó, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåòâîðåííÿ ôîíäîâîãî ðèíêó â åôåêòèâ-
íèé ìåõàí³çì íàêîïè÷åííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â äëÿ 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Çã³äíî ç ìåòîþ ñòàòò³ àâòîðîì ïîñòàâëåíî òàê³ 
çàâäàííÿ äëÿ ðîçêðèòòÿ òåìè: 

— ðîçãëÿíóòè îñîáëèâîñò³ ðèíêó äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â;
— ïðîàíàë³çóâàòè ñïåöèô³÷í³ ðèñè ðèíêó êîðïîðàòèâíèõ ö³ííèõ 

ïàïåð³â;
—  çàïðîïîíóâàòè øëÿõè àêòèâ³çàö³¿ âòîðèííîãî îá³ãó ö³ííèõ ïà-

ïåð³â.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Äîñë³äæåííÿ ðîçâèòêó ôîíäîâîãî ðèí-

êó ñïðèÿº âèçíà÷åííþ ïåâíèõ íàïðÿì³â ðîçáóäîâè åêîíîì³êè, òîìó 
óâàãà íàóêîâö³â äî òåíäåíö³é ôóíêö³îíóâàííÿ ôîíäîâèõ ðèíê³â âçàãàë³ 
òà ôîíäîâèõ ðèíê³â êðà¿í, ùî çä³éñíþþòü ïåðåáóäîâó ñâî¿õ åêîíîì³ê, 
çîêðåìà º ñóòòºâîþ. Ìàêñèìàëüíèé ùîäåííèé îáñÿã òîðã³â íà Óêðà¿í-
ñüê³é ôîíäîâ³é á³ðæ³ ó 2009—2011 ðð. ñòàíîâèâ 456 168 496,00 ãðí, à 
ñåðåäí³é ùîäåííèé îáñÿã òîðã³â — ïðèáëèçíî 100—200 ìëí ãðí. Âîä-
íî÷àñ ñåðåäí³é îáñÿã ùîäåííèõ òîðã³â, ïðîâåäåíèõ íà Òîê³éñüê³é 
 ôîíäîâ³é á³ðæ³, îö³íþºòüñÿ â 1,5 òðëí ºí (18 ìëðä äîë. ÑØÀ), íà Âàð-
øàâñüê³é ôîíäîâ³é á³ðæ³ â³í äîð³âíþº 300 ìëí äîë. ÑØÀ, à íà Íüþ-
éîðêñü ê³é — 123,4 ìëðä äîë. ÑØÀ. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ñóòòºâó íåðîçâèíå-
í³ñòü òà íåäîñòàòíþ êàï³òàë³çàö³þ â³ò÷èçíÿíîãî ôîíäîâîãî ðèíêó.

Äåòàëüíå äîñë³äæåííÿ òåíäåíö³é ì³æíàðîäíîãî ôîíäîâîãî ðèíêó 
ïîêàçàëî, ùî ïàðàìåòðè ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíîãî ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â 
íå â³äïîâ³äàþòü àíàëîã³÷íèì ñâ³òîâèì ïîêàçíèêàì. Äî îñíîâíèõ ïðî-
áëåì ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè ìîæíà â³äíåñòè òàê³:

— íåäîñòàòíüî ðîçâèíåíèé ðèíîê êîðïîðàòèâíèõ îáë³ãàö³é òà àê-
ö³é;
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— íåâ³äïîâ³äí³ñòü îñîáëèâîñòåé á³ðæîâî¿ òîðã³âë³ ñâ³òîâèì òåíäåí-
ö³ÿì;

— â³äñóòí³ñòü ºäèíîãî öåíòðàëüíîãî äåïîçèòàð³þ;
— íåðîçâèíåí³ñòü â³ò÷èçíÿíîãî ðèíêó äåðèâàòèâ³â;
— íåäîñòàòíÿ ïðîçîð³ñòü óêðà¿íñüêîãî ôîíäîâîãî ðèíêó;
— íèçüêà ë³êâ³äí³ñòü, ùî çóìîâëåíî çíà÷íîþ íåäîâ³ðîþ íàñåëåííÿ 

äî â³ò÷èçíÿíèõ ³íâåñòèö³éíèõ óïðàâëÿþ÷èõ òà äî óêðà¿íñüêèõ “ìàí³ïó-
ëÿö³éíèõ” á³ðæ ó ö³ëîìó.

Àíàë³ç åì³ñ³é ì³æíàðîäíèõ áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ñâ³ä÷èòü, ùî îñíîâ-
íèìè ¿õ åì³òåíòàìè º òðàíñíàö³îíàëüí³ êîìïàí³¿ òà ô³íàíñîâ³ ³íñòèòóö³¿ 
(äèâ. òàáëèöþ). Ñâ³òîâèé îáñÿã êîðïîðàòèâíèõ îáë³ãàö³é ó 2009 ð. ñòàíî-
âèâ 23 942,8 ìëðä äîë. ÑØÀ [4]. Çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â åì³ñ³¿ çàçíà÷åíèõ 
îáë³ãàö³é ñïðèÿº âèð³øåííþ ïðîáëåì äîâãîñòðîêîâîãî ³íâåñòóâàííÿ òà 
ðîçâèòêó åêîíîì³êè.

Òàáëèöÿ. Îáñÿã áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ó ñâ³ò³ çàëåæíî â³ä åì³òåíòà ó 2007—
2009 ðð., ìëðä äîë. ÑØÀ

Êðà¿íà Åì³òåíò áîðãîâèõ 
çîáîâ’ÿçàíü

Ð³ê

2007 2008 2009

Âåëèêà 
Áðèòàí³ÿ

Ô³íàíñîâ³ ³íñòèòóö³¿ 2183,1 2471,1 2830,3

Ï³äïðèºìñòâà 273,5 268,8 293,5

Óðÿä 10,5 8,5 49,7

²ñïàí³ÿ Ô³íàíñîâ³ ³íñòèòóö³¿ 1396,6 1441,7 1625,9

Ï³äïðèºìñòâà 52,4 46,7 56,2

Óðÿä 84,4 94 142,2

²òàë³ÿ Ô³íàíñîâ³ ³íñòèòóö³¿ 834,9 942,3 1063

Ï³äïðèºìñòâà 78,6 71,4 94,6

Óðÿä 247,4 219 244,7

Ñïîëó÷åí³ 
Øòàòè 
Àìåðèêè

Ô³íàíñîâ³ ³íñòèòóö³¿ 4883,1 5124,9 5469,2

Ï³äïðèºìñòâà 713,7 912,4 1232,2

Óðÿä 3,4 3,8 10,8

Ôðàíö³ÿ Ô³íàíñîâ³ ³íñòèòóö³¿ 1260,4 1335,7 1560,8

Ï³äïðèºìñòâà 304,9 307,2 400,5

Óðÿä 42,1 44,8 55,9

Ñó÷àñíèé óêðà¿íñüêèé ðèíîê êîðïîðàòèâíèõ îáë³ãàö³é ïåðåáóâàº íà 
ñòàä³¿ ñòàíîâëåííÿ ³ íå ìîæå êîíêóðóâàòè ç â³äïîâ³äíèìè ðèíêàìè ðîç-
âèíåíèõ êðà¿í (ðèñ. 1). Ó 2001 ð. â³äáóëîñÿ ð³çêå çá³ëüøåííÿ îáñÿãó 
âèïóñêó êîðïîðàòèâíèõ îáë³ãàö³é ó ðåçóëüòàò³ çì³í ó ïîäàòêîâîìó çà-
êîíîäàâñòâ³ òà ñòàá³ë³çàö³¿ ñòàíó åêîíîì³êè Óêðà¿íè. Íàñòóïíå ñóòòºâå 
çðîñòàííÿ åì³ñ³¿ êîðïîðàòèâíèõ îáë³ãàö³é áóëî çàô³êñîâàíî â 2005 ð.: 
òîä³ ¿¿ îáñÿã äîð³âíþâàâ 12 748,28 ìëí ãðí, ùî ó 3,1 ðàçó á³ëüøå, í³æ ó 
ïîïåðåäíüîìó ðîö³. Ð³çêå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèïóùåíèõ îáë³ãàö³é ïî-
ÿñíþâàëîñÿ î÷³êóâàííÿì ïîë³òè÷íî¿ ñòàá³ë³çàö³¿, ðîçâèòêîì òîâàðíîãî 
ðèíêó òà çðîñòàííÿì ³íâåñòèö³éíèõ ñïîä³âàíü. Ó 2009 ð. ñóêóïíèé îáñÿã 
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åì³ñ³¿ êîðïîðàòèâíèõ îáë³ãàö³é ïîð³âíÿíî ç 2007 ð. ñêîðîòèâñÿ ó 4,7 ðàçó, 
ùî ñòàëî íàñë³äêîì ô³íàíñîâî¿ êðèçè. Òàêèì ÷èíîì, íà äèíàì³êó âèïóñ-
êó êîðïîðàòèâíèõ îáë³ãàö³é âïëèâàþòü çì³íè â ³íâåñòèö³éíîìó ñåðåäî-
âèù³, òîáòî çì³íè â ìîíåòàðí³é ³ âàëþòí³é ïîë³òèö³, íåñòàá³ëüí³ñòü çàêî-
íîäàâ÷î¿ áàçè òà ³íôëÿö³éí³ î÷³êóâàííÿ, à ãîëîâíèì ôàêòîðîì º íåäîâ³ðà 
äî â³ò÷èçíÿíîãî ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ç áîêó ³íâåñòîð³â — ÿê ðå-
çèäåíò³â, òàê ³ íåðåçèäåíò³â.

Ðèñ. 1. Îáñÿã âèïóñêó êîðïîðàòèâíèõ îáë³ãàö³é â Óêðà¿í³ ó 2000—2009 ðð.

Ñòàíîì íà 2011 ð. â íàø³é êðà¿í³ ôóíêö³îíóþòü òðè äåïîçèòàð³¿: ÂÀÒ 
“Ì³æðåã³îíàëüíèé ôîíäîâèé ñîþç”, ÂÀÒ “Íàö³îíàëüíèé äåïîçèòàð³é 
Óêðà¿íè” òà Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ö³ ³íñòèòó-
ö³¿ çàñòîñîâóþòü ð³çí³ òåõíîëîã³÷í³ ï³äõîäè äî îáë³êó ïðàâ âëàñíîñò³ çà 
ö³ííèìè ïàïåðàìè òà ìàþòü íåâ³äïîâ³äíîñò³ ó ä³ÿëüíîñò³ çáåð³ãà÷³â òà 
ðåºñòðàòîð³â âëàñíèê³â ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â. Â Óêðà¿í³ ðèíîê ïîõ³äíèõ 
ö³ííèõ ïàïåð³â çîâñ³ì íå ðîçâèíåíèé (éîãî ÷àñòêà ñòàíîâèòü ìåíø ÿê 1 % 
â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó âèêîíàíèõ äîãîâîð³â), ùî ïåðåøêîäæàº çàïðîâà-
äæåííþ äîäàòêîâèõ ³íñòðóìåíò³â õåäæóâàííÿ ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â òà 
çá³ëüøåííþ ìîæëèâîñòåé äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ìàéáóòíüî¿ ñèòóàö³¿ íà òî-
âàðíîìó, ôîíäîâîìó é âàëþòíèõ ðèíêàõ. Çàêîíîäàâ÷î íåâðåãóëüîâàíèì 
çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ îá³ãó ïîõ³äíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â.

Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó ö³ííèõ ïà-
ïåð³â, óñï³øíî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà íüîìó º ïðî-
çîðà ñèñòåìà ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ó÷àñíèê³â ôîíäîâîãî ðèíêó. Âñ³ 
ó÷àñíèêè öüîãî ðèíêó ïîòðåáóþòü òî÷íèõ ³ çì³ñòîâíèõ äàíèõ ïðî ñèòóà-
ö³þ íà íüîìó. Â³äîìî, ùî ôîíäîâèé ðèíîê â³äîáðàæàº íîâó ³íôîðìàö³þ, 
ðåàêö³þ íà íå¿ ó÷àñíèê³â ðèíêó òà ¿õí³ î÷³êóâàííÿ ñòîñîâíî ìàéáóòí³õ 
ïîä³é. Ñèñòåìà ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ íà ôîíäîâîìó ðèíêó íàäàº ìîæëè-
â³ñòü ³íâåñòîðàì òà ³íøèì çàö³êàâëåíèì îñîáàì îö³íþâàòè åôåêòèâí³ñòü 
óïðàâë³ííÿ ³íâåñòèö³éíèìè ïðîöåñàìè ³ ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ äîáðîñî-

69,89 694,32

4274,62 4241,86 4106,59

12748,28

22070,8

44480,51

31346,27

9550,00

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000
млн грн

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Рік

139



â³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿ ì³æ åì³òåíòàìè ö³ííèõ ïàïåð³â. Ïðîòå íà ôîíäîâîìó 
ðèíêó Óêðà¿íè íàÿâí³ òàê³ ïðîáëåìè ç ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿:

— ³íâåñòèö³éíà ãðîìàäñüê³ñòü íå çàâæäè ìàº ïîâíèé äîñòóï äî íåîá-
õ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íå çàâæäè â÷àñíî ¿¿ îòðèìóº; 

— ó÷àñíèêè ôîíäîâîãî ðèíêó íåäîñòàòíüî óñâ³äîìëþþòü âàæëèâ³ñòü 
ñèñòåìàòè÷íî¿ é êîìïëåêñíî¿ ïóáë³êàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ïðèçâîäèòü äî 
äåô³öèòó ðåãóëÿðíî¿, äîñòîâ³ðíî¿, ïîâíî¿ é àêòóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà 
ðèíêó;

— íàö³îíàëüí³ ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòè) ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, ðîçðîáëåí³ 
íà îñíîâ³ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ (ÌÑÔÇ) ç óðàõóâàí-
íÿì â³ò÷èçíÿíèõ îñîáëèâîñòåé, ì³ñòÿòü çíà÷í³ â³äì³ííîñò³ â³ä ÌÑÔÇ;

— ÿê³ñòü àóäèòó ïóáë³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ åì³òåíò³â ïîòðåáóº 
ïîë³ïøåííÿ.

Ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïðîçîðîñò³ ôîíäîâîãî ðèíêó 
Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðàêòè÷íå âïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòîîá³ãó ³ç çàñòîñóâàííÿì åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó â äî-
êóìåíòàõ.

Äèíàì³êó îáñÿãó òîðã³â íà ôîíäîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè ó 2007—2011 ðð. 
ïîêàçàíî íà ðèñ. 2 ³ 3. 

Îáñÿã òîðã³â îáë³ãàö³ÿìè âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè (ÎÂÄÏ), àêö³-
ÿìè òà ìóí³öèïàëüíèìè ö³ííèìè ïàïåðàìè â ñ³÷í³ 2011 ð. çð³ñ ïîð³âíÿíî ç 
àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2010 ð. á³ëüøå í³æ ó 2,7 ðàçó ³ ñòàíîâèâ ïîíàä 
4,8 ìëðä ãðí (ó ñ³÷í³ 2010 ð. — ìàéæå 1,8 ìëðä ãðí). Ï³äâèùåííÿ â³äáóëî-
ñÿ çà ðàõóíîê ñóòòºâîãî çðîñòàííÿ îáñÿã³â òîðã³â ÎÂÄÏ. Ó ñ³÷í³ 2011 ð. ïî-
ð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2010 ð. îáñÿã òîðã³â ìàâ òàêó äèíàì³êó:

— çà ÎÂÄÏ â³í çá³ëüøèâñÿ ó 2,3 ðàçó ³ ñòàíîâèâ 3530,92 ìëí ãðí 
(ó ñ³÷í³ 2010 ð. — 1507,10 ìëí ãðí);

— çà àêö³ÿìè çð³ñ â 1,4 ðàçó ³ äîð³âíþâàâ 294,71 ìëí ãðí (ó ñ³÷í³ 
2010 ð. — 212,70 ìëí ãðí);

— çà ìóí³öèïàëüíèìè ö³ííèìè ïàïåðàìè ï³äâèùèâñÿ â 15,2 ðàçó ³ 
ñÿãíóâ 7,52 ìëí ãðí (ó ñ³÷í³ 2010 ð. — 0,49 ìëí ãðí).

Öå º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó ðèíêó ö³ííèõ ïà-
ïåð³â, êîòð³ â³äîáðàæàþòü ñïðîìîæí³ñòü ìàñøòàáíî ôîðìóâàòè ñïðàâåä-
ëèâ³ ðèíêîâ³ ö³íè íà ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè, é äîñ³ çàëèøàþòüñÿ íà 
 íèçüêîìó ð³âí³. Ïåðåäóñ³ì öå çóìîâëåíî ìàéæå ïîâíîþ â³äñóòí³ñòþ îð-
ãàí³çîâàíîãî ñåãìåíòà ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â òà ºäèíî¿ ìåðåæ³ îðãàí³çîâà-
íî¿ òîðã³âë³ ö³ííèìè ïàïåðàìè. Íåäîñòàòíÿ ðîçâèíåí³ñòü ðèíêó äåðæàâ-
íèõ ö³ííèõ ïàïåð³â çàâàæàº ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó êîðïîðàòèâíîãî ñåã-
ìåíòà ôîíäîâîãî ðèíêó. Òàê, íà ïåðâèííîìó ðèíêó ÎÂÄÏ ïðîòÿãîì 
ïîòî÷íîãî ðîêó ñïîñòåð³ãàþòüñÿ íåçíà÷í³ ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ, ïðîòå âòî-
ðèííèé ðèíîê ÎÂÄÏ çàëèøàºòüñÿ íåäîñòàòíüî ðîçâèíåíèì. Êð³ì òîãî, ïî-
òð³áíî âðàõîâóâàòè òîé ôàêò, ùî, íåçâàæàþ÷è íà çðîñòàííÿ òåìï³â åì³ñ³¿ 
êîðïîðàòèâíèõ îáë³ãàö³é, ¿õí³ îáñÿãè âñå ùå º íåçíà÷íèìè äëÿ â³ò÷èçíÿ-
íî¿ åêîíîì³êè, à ó ñòðóêòóð³ âèïóñêó ö³ííèõ ïàïåð³â ïåðåâàæàþòü çàêðèò³ 
åì³ñ³¿, ÿê³ ìàþòü îáìåæåíèé îá³ã ³ íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ïîâíîö³í-
íèé ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò. Âðåãóëþâàííÿ íèçêè ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ 
ôîíäîâîãî ðèíêó íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ íàäàë³ çàáåçïå÷èòü âèð³øåííÿ 
íàÿâíèõ ïðîáëåì, ñïðèÿòèìå åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó êðà¿íè â ö³ëîìó, ï³ä-
âèùåííþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè òà ïîë³ïøåííþ 
³íâåñòèö³éíîãî ³ì³äæó Óêðà¿íè ó ñâ³ò³. 

140



Ðèñ. 2. Äèíàì³êà îáñÿãó òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà ôîíäîâîìó ðèíêó 
 Óêðà¿íè ó 2007—2010 ðð. (çà îðãàí³çàòîðàìè òîðã³âë³), ìëí ãðí
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Загальний обсяг торгів 35149,73 37759,78 36014,02 131199,56

ПФТС 30768,63 33991,90 13955,45 60901,26

Перспектива 436,61 1374,51 11412,43 36649,58

Українська біржа 0 0 3288,17 27510,42
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Ðèñ. 3. Îáñÿãè òîðã³â àêö³ÿìè òà îáë³ãàö³ÿìè ï³äïðèºìñòâ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â 
âëàäè íà ôîíäîâ³é á³ðæ³ “ÏÔÒÑ” ó 2007—2011 ðð.

Îñíîâíèìè ïðîáëåìàìè â³ò÷èçíÿíîãî ôîíäîâîãî ðèíêó, ÿê³ ïîòðåáó-
þòü ðîçâ’ÿçàííÿ, º:

— àêòèâ³çàö³ÿ âòîðèííîãî îá³ãó ö³ííèõ ïàïåð³â. Ó ñâ³ò³ äåðæàâí³ 
ö³íí³ ïàïåðè º íàéá³ëüø íàä³éíèìè òà ë³êâ³äíèìè ô³íàíñîâèìè ³íñòðó-
ìåíòàìè. Â Óêðà¿í³ 80—95 % îá³ãó ÎÂÄÏ ïðîòÿãîì 2003—2009 ðð. 
â³äáóâàëîñÿ ïîçà á³ðæåþ. Öå íå ñïðèÿº í³ ë³êâ³äíîñò³ ñàìîãî ³íñòðóìåí-
òó, í³ ôîðìóâàííþ éîãî ñïðàâåäëèâî¿ ö³íè. Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â ïî-
áóäîâàíî ñèñòåìó ïåðâèííîãî ðîçì³ùåííÿ ÎÂÄÏ ÷åðåç áàíêè — ïåð-
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млн грн 

     Çàãàëüíèé îáñÿã òîðã³â 35 149,73 37 759,78 36 014,02 131 199,56

     “ÏÔÒÑ” 10 768,63 33 991,90 13 955,45 60 901,26

     “Ïåðñïåêòèâà” 436,61 1 374,51 11 412,43 36 649,58

3 288,17 27 510,42     “Óêðà¿íñüêà á³ðæà”      0       0
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âèíí³ äèëåðè, à âòîðèííèé îá³ã îáìåæóºòüñÿ îïåðàö³ÿìè ðåô³íàíñóâàííÿ 
êîìåðö³éíèõ áàíê³â ç áîêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. Ëèøå â öüî-
ìó é ïîëÿãàº ó÷àñòü äåðæàâè. Çîñåðåäæåííÿ âòîðèííîãî îá³ãó ÎÂÄÏ íà 
á³ðæîâîìó ðèíêó çàâäÿêè ìîäåðí³çàö³¿ äåïîçèòàðíî¿ ñèñòåìè òà ðåàë³-
çàö³¿ ïîñë³äîâíî¿ ïîë³òèêè Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîí-
äîâîãî ðèíêó (ÄÊÖÏÔÐ) ³ ÍÁÓ ñàìå íà öüîìó ðèíêó ïðèâåäå, ïî ñóò³, 
äî ïîÿâè íîâîãî âèñîêîë³êâ³äíîãî á³ðæîâîãî ³íñòðóìåíòó. Ïðèêëàä Ðî-
ñ³¿ ïîêàçóº, ùî ñòâîðåííÿ âèñîêîë³êâ³äíîãî á³ðæîâîãî ðèíêó äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ äåðæàâíîãî áîðãó ìîæå ñòàòè “ëîêîìîòèâîì” çá³ëüøåííÿ ë³ê-
â³äíîñò³ á³ðæîâîãî ðèíêó âçàãàë³;

— ïåðåãëÿä ï³äõîä³â äî ë³ñòèíãîâèõ âèìîã. Îñîáëèâó àêòóàëüí³ñòü 
ïðîáëåìè ë³ñòèíãîâèõ âèìîã çóìîâëþþòü ìàñøòàáí³ ïåðåòâîðåííÿ ñî-
òåíü êîìïàí³é ó ïóáë³÷í³ àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà, àêö³¿ ÿêèõ â³äïîâ³äíî 
äî ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà” ï³äëÿãàþòü 
îáîâ’ÿçêîâîìó ïðîõîäæåííþ ïðîöåäóðè ë³ñòèíãó õî÷à á íà îäí³é ôîí-
äîâ³é á³ðæ³. Ïðè öüîìó ë³ñòèíãîâ³ âèìîãè ïåðåäáà÷àþòü íàÿâí³ñòü ó 
åì³òåíò³â äîñèòü âèñîêèõ çà óêðà¿íñüêèìè ñòàíäàðòàìè ô³íàíñîâèõ ïî-
êàçíèê³â ³ õî÷à ñóòòºâî ïîñòóïàþòüñÿ ë³ñòèíãîâèì âèìîãàì ïðîâ³äíèõ 
ñâ³òîâèõ á³ðæ, àëå âñå îäíî íå çàâæäè â³äïîâ³äàþòü ñòàíó ðîçâèòêó 
óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè, â ÿê³é ùå íåìàº äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ âèñîêîäî-
õ³äíèõ òà âèñîêîêàï³òàë³çîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ. Îäíàê ë³ñòèíãîâ³ âèìîãè 
ìàþòü ñòèìóëþâàòè âèð³øåííÿ ñàìå òèõ ïðîáëåì íàö³îíàëüíîãî 
ôîíäîâîãî ðèíêó, ÷åðåç íàÿâí³ñòü ÿêèõ åì³òåíòè é íå çàö³êàâëåí³ ó  âè õî -
ä³ íà ðèíîê êàï³òàëó: âêðàé íèçüêî¿ ë³êâ³äíîñò³ òà, â³äïîâ³äíî,  íåìîæëè-
âîñò³ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ï³äâèùåííÿ âèìîã äî ë³ñòèíãó ç áîêó ðåãóëÿ-
òîðà, ÿêå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â îñòàíí³ ðîêè, íà æàëü, íå ïðèâåëî äî áàæà-
íèõ ðåçóëüòàò³â: 

1) “ñì³òòºâ³” ö³íí³ ïàïåðè ïðîäîâæóþòü ïåðåáóâàòè â îá³ãó, à íà 
çìåíøåííÿ ¿õí³õ îáñÿã³â âïëèíóëà íàâ³òü íå ñò³ëüêè ñèñòåìíà ñï³âïðàöÿ 
ÄÊÖÏÔÐ òà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè (ÄÏÀÓ) ùîäî 
íåäîïóùåííÿ ðåºñòðàö³¿ òà îá³ãó òàêèõ ö³ííèõ ïàïåð³â, ñê³ëüêè êðèçà. Çà 
äàíèìè ÄÏÀÓ, îáñÿã òðàíçàêö³é ç³ “ñì³òòºâèìè” ö³ííèìè ïàïåðàìè ñòà-
íîâèâ: 210 ìëðä ãðí ó 2007 ð., 175 ìëðä ãðí ó 2008 ð., 130 ìëðä ãðí çà òðè 
êâàðòàëè 2009 ð., òîáòî â³äïîâ³äíî 29, 18 òà 20 % íîì³íàëüíîãî ÂÂÏ 
Óêðà¿íè. Íàâ³òü öåé, âèÿâëåíèé ÄÏÀÓ, îá³ã òàêèõ ö³ííèõ ïàïåð³â ó 4—6 
ðàç³â ïåðåâèùóº îáñÿãè á³ðæîâî¿ òîðã³âë³ â Óêðà¿í³;

2) íîðìà ïðî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â âèêëþ÷íî ç åì³òåíòàìè çà óìîâè 
íåçàö³êàâëåíîñò³ îñòàíí³õ ó òàêîìó ë³ñòèíãó ïðîñòî çìåíøóº ê³ëüê³ñòü 
ö³ííèõ ïàïåð³â íà îðãàí³çîâàíîìó ðèíêó ³ íå ñïðèÿº ï³äâèùåííþ êîí-
êóðåíö³¿ ì³æ á³ðæàìè. ²ç çàçíà÷åíèõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âíåñåííÿì 
ö³ííèõ ïàïåð³â ó ë³ñòèíã âèêëþ÷íî ç ³í³ö³àòèâè åì³òåíòà, âèïëèâàº 
ïðîñòèé âèñíîâîê: ðèíîê (âëàñíèêè ö³ííèõ ïàïåð³â) ìàº ïðàâî ñàì âè-
ð³øóâàòè, ÿê³ ïàïåðè éîìó ö³êàâ³, ³ ìàº âëàñí³ ìåõàí³çìè çàáåçïå÷åííÿ 
ïðîçîðîñò³ ³íôîðìàö³¿ ïðî åì³òåíò³â òà ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ — ³íñòè-
òóò ìàðêåò-ìåéêåð³â. Òîìó íà íèí³øíüîìó ïåðåõ³äíîìó åòàï³ äîö³ëüí³-
øå áóëî á ó òàêîìó âèïàäêó âèêîðèñòàòè äîñâ³ä ðîçâèíåíèõ êðà¿í, á³ð-
æîâà ïðàêòèêà ÿêèõ ïåðåäáà÷àº âíåñåííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â ó ë³ñòèíã 
íàñàìïåðåä ìàðêåò-ìåéêåðîì.
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Äëÿ âèð³øåííÿ çàçíà÷åíèõ ïðîáëåì ïîòð³áíî ïåðåãëÿíóòè ï³äõîäè äî 
ë³ñòèíãîâèõ âèìîã, à ñàìå:

— â³äðåäàãóâàòè ç óðàõóâàííÿì óêðà¿íñüêèõ ðåàë³é ðèíêîâ³ âèìîãè 
äî ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â, ùî îáóìîâëþþòü äîïóñê ö³ííèõ ïàïåð³â ó 
ë³ñòèíã; 

— äîçâîëèòè äîïóñê ö³ííèõ ïàïåð³â ç ³í³ö³àòèâè ìàðêåò-ìåéêåðà; 
— äîçâîëèòè âêëþ÷åííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â ó ë³ñòèíã çà ðåçóëüòàòàìè 

¿õíüîãî îá³ãó íà ³íøèõ ôîíäîâèõ á³ðæàõ ñâ³òó, íå âèìàãàþ÷è ðåãóëÿð-
íèõ òîðã³â ïðîòÿãîì ùîíàéìåíøå ï³âðîêó (òàê çâàíèé êðîñ-ë³ñòèíã); 

— ïîñèëèòè âèìîãè äî ìàðêåò-ìåéêåðà òà éîãî â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Âíåñåííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â ó ë³ñòèíã á³ðæ ó÷àñíèêàìè á³ðæîâèõ òîð-

ã³â (ìàðêåò-ìåéêåðàìè) ïðîòèä³ÿòèìå øòó÷íîìó îáìåæåííþ ê³ëüêîñò³ 
ö³ííèõ ïàïåð³â â îá³ãó íà á³ðæàõ, íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíèì 
ó÷àñíèêàì ðèíêó òîðãóâàòè íà îðãàí³çîâàíîìó ðèíêó íå áóäü-ÿêèìè, à 
ö³êàâèìè ñàìå äëÿ ðèíêó ³íñòðóìåíòàìè, ãàðàíòóâàòèìå ï³äòðèì -
êó áðîêåðàìè ë³êâ³äíîñò³ ö³ííèõ ïàïåð³â ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó ¿õíüîãî 
îá³ãó. 

Òàêèé ï³äõ³ä º âèìóøåíîþ íåîáõ³äí³ñòþ, ïåâíèì åòàïîì ó ðîçâèòêó 
ôîíäîâîãî ðèíêó. Ïåðåäóñ³ì ñàì åì³òåíò ïîâèíåí âæèâàòè íåîáõ³äíèõ 
çàõîä³â ùîäî ïîñò³éíîãî âèêîíàííÿ ë³ñòèíãîâèõ âèìîã ³ âèìîã ñòîñîâíî 
ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ òà â³äïîâ³äíîñò³ ñòàíäàðòàì êîðïîðàòèâíîãî 
óïðàâë³ííÿ. Îäíàê íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ 
åì³òåíò³â íå íàñò³ëüêè ö³êàâèòüñÿ ðèíêîì îá³ãó ñâî¿õ ö³ííèõ ïàïåð³â, 
ùîá çàëèøàòè ¿õ ºäèíèìè, îäíîîñ³áíèìè ³í³ö³àòîðàìè âêëþ÷åííÿ ö³í-
íèõ ïàïåð³â äî á³ðæîâîãî ðåºñòðó.

Ïðîòå ðîçãëÿíóò³ íîâàö³¿ áóäóòü äîö³ëüíèìè ëèøå çà óìîâè, ÿêùî 
ö³íí³ ïàïåðè íå ïðîñòî ïåðåáóâàòèìóòü ó ë³ñòèíãó, à é áðàòèìóòü ó÷àñòü 
ó òîðãàõ. Òîìó âàðòî áóëî á ââåñòè òàê³ îáìåæåííÿ ùîäî ïðîöåäóð ë³ñòèí-
ãó ³ äåë³ñòèíãó íà ôîíäîâèõ á³ðæàõ:

1) ÿêùî ïðîòÿãîì ïåâíîãî ïðîì³æêó ÷àñó (íàïðèêëàä ì³ñÿöÿ àáî 
êâàðòàëó) òîðã³â çà ö³ííèì ïàïåðîì íå çàô³êñîâàíî, òàêèé ö³ííèé ïà-
ï³ð ï³äëÿãàº âèëó÷åííþ ç ë³ñòèíãó;

2) âàðòî îáóìîâèòè ïåðåáóâàííÿ ïàïåð³â ó ë³ñòèíãó íàÿâí³ñòþ 
ìàðêåò-ìåéêåðà íà ôîíäîâîìó ðèíêó.

Ö³ çàõîäè ó ñòèñëèé òåðì³í ïîçáàâëÿòü ôîíäîâèé ðèíîê, ïðèíàéìí³ 
îðãàí³çîâàíèé éîãî ñåãìåíò, â³ä ô³êòèâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â: íàâðÿä ÷è 
òîðãîâåöü ö³ííèìè ïàïåðàìè â³çüìå íà ñåáå áåçóìîâíå çîáîâ’ÿçàííÿ 
ùîäî êóï³âë³ “ñì³òòºâèõ” ö³ííèõ ïàïåð³â.

Êð³ì òîãî, íàçâàí³ îáìåæåííÿ çàáåçïå÷àòü õî÷à á ì³í³ìàëüíó ë³êâ³ä-
í³ñòü äëÿ ö³ííèõ ïàïåð³â ó ïîðòôåëÿõ íåäåðæàâíèõ ïåíñ³éíèõ ôîíä³â  
òà ³íñòèòóò³â ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ, ÿêà âèçíà÷àòèìåòüñÿ çà îáñÿãîì ãà-
ðàíòîâàíîãî âèêóïó òàêîãî ïàïåðà ìàðêåò-ìåéêåðîì.

Íåîáõ³äíî ïåðåãëÿíóòè ë³ñòèíãîâ³ âèìîãè ó á³ê çá³ëüøåííÿ ë³êâ³ä-
íîñò³ òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñïðîùåííÿ êðîñ-ë³ñòèíãó óêðà¿íñüêèõ ö³í-
íèõ ïàïåð³â ÿê ó ìåæàõ Óêðà¿íè, òàê ³ â ðàìêàõ âçàºìîä³¿ ç ³íîçåìíèìè 
á³ðæàìè.

Âèñíîâîê. Óêðà¿íñüêèé ôîíäîâèé ðèíîê ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿ ðîçâèòêó, 
ïðî ùî ñâ³ä÷àòü çì³íè â çàêîíîäàâ÷³é, ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³é áàç³ òà 
àêòèâ³çàö³ÿ òîðã³âë³ ö³ííèìè ïàïåðàìè. Ïðîòå â³í ïîêè ùî íå íàáóâ òèõ 
íåîáõ³äíèõ ÿêîñòåé, êîòð³ â³äïîâ³äàþòü ðîçâèíåí³é ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³. 
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Äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî ôîíäîâîãî ðèíêó õàðàêòåðí³ â³äñóòí³ñòü ë³êâ³äíîñò³ 
ö³ííèõ ïàïåð³â, íåçíà÷í³ îáîðîòè òîðã³â òà íèçüêà êàï³òàë³çàö³ÿ, íåïîâí³ 
³íôîðìàö³éíà ïðîçîð³ñòü ³ â³äêðèò³ñòü. Âçàãàë³ çíà÷íèé ïðîãðåñ ó ï³äâè-
ùåíí³ ë³êâ³äíîñò³ ñâ³òîâîãî á³ðæîâîãî ðèíêó, ïîâ’ÿçàíèé ³ç çàãîñòðåííÿì 
êîíêóðåíö³¿ âíàñë³äîê ïîÿâè àëüòåðíàòèâíèõ åëåêòðîííèõ á³ðæ, êîòð³ 
êîíêóðóþòü ³ç òðàäèö³éíèìè á³ðæàìè çà ðàõóíîê ïðîñòîòè òà íèçüêî¿ 
âàðòîñò³ äîñòóïó äî òîðã³â, òåõíîëîã³÷íîñò³ òà ì³í³ì³çàö³¿ âàðòîñò³ òðàí-
çàêö³é, ñòàâ ìîæëèâèì íàñàìïåðåä òîìó, ùî íà åëåêòðîííèõ á³ðæàõ ïå-
ðåáóâàþòü â îá³ãó ÷èñëåíí³ ö³íí³ ïàïåðè, ÿê³ âæå ïðîéøëè ë³ñòèíã íà ³í-
øèõ á³ðæàõ ç òðèâàë³øîþ ³ñòîð³ºþ. 

Íà æàëü, á³ëüø³ñòü íàö³îíàëüíèõ åì³òåíò³â-åêñïîðòåð³â çàëó÷àþòü 
âåëèêèé êàï³òàë íå íà óêðà¿íñüêèõ á³ðæàõ, à íà ³íîçåìíèõ ðèíêàõ, ÿê³ 
º åôåêòèâí³øèìè òà õàðàêòåðèçóþòüñÿ á³ëüøîþ ë³áåðàëüí³ñòþ òà 
ë³êâ³äí³ñòþ.

Â³ò÷èçíÿíèé ðèíîê ö³ííèõ ïàïåð³â íà íèí³øíüîìó åòàï³ éîãî åâî-
ëþö³¿ º íèçüêîåôåêòèâíèì ÷åðåç íàÿâí³ñòü íèçêè íåâèð³øåíèõ ïèòàíü. 
Òîìó äëÿ ïîäàëüøîãî åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó ôîíäîâîãî ðèíêó â Óêðà¿í³ 
ñë³ä çä³éñíèòè òàê³ çàõîäè: 

à) çàáåçïå÷èòè çîñåðåäæåííÿ òîðã³âë³ ö³ííèìè ïàïåðàìè ò³ëüêè íà 
îðãàí³çàö³éíî îôîðìëåíèõ á³ðæîâîìó òà ïîçàá³ðæîâîìó ðèíêàõ, ñïðè-
ÿòè öåíòðàë³çàö³¿ òîðã³âë³ òà îá’ºäíàííþ óêðà¿íñüêèõ á³ðæ; 

á) ðîçøèðèòè ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ ³íâåñòîð³â â Óêðà¿í³ øëÿõîì óäîñêî-
íàëåííÿ íîðìàòèâíî¿ áàçè ðîáîòè ³íñòèòóò³â ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ, 
äåðæàâíèõ ³ íåäåðæàâíèõ ïåíñ³éíèõ ôîíä³â, â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ 
ïîðòôåëüíèõ ³íâåñòîð³â; 

â) óäîñêîíàëèòè ñèñòåìó ñïåö³àë³çîâàíèõ îðãàí³çàö³é ³íôðàñòðóêòó-
ðè ôîíäîâîãî ðèíêó, çîêðåìà íàö³îíàëüíîãî äåïîçèòàð³þ, çáåð³ãà÷³â 
ö³ííèõ ïàïåð³â òà ðîçðàõóíêîâî-êë³ðèíãîâèõ óñòàíîâ; 

ã) ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ îá³ãó ö³ííèõ ïàïåð³â ³íîçåìíèõ åì³-
òåíò³â íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè é ö³ííèõ ïàïåð³â ðåçèäåíò³â çà ¿¿ ìåæàìè òà 
çîáîâ’ÿçàòè â³ò÷èçíÿí³ êîðïîðàö³¿ ïðè âèõîä³ íà çàðóá³æí³ ôîíäîâ³ ìàé-
äàí÷èêè ÷àñòèíó àêö³é ðîçì³ùóâàòè íà Óêðà¿íñüê³é ôîíäîâ³é á³ðæ³; 

ä) ïîêðàùèòè ìåõàí³çì çàëó÷åííÿ â³ëüíèõ êîøò³â ñóá’ºêò³â ãîñïî-
äàðþâàííÿ ÷åðåç ñèñòåìó âíóòð³øí³õ ì³ñöåâèõ ïîçèê; 

å) óäîñêîíàëèòè çàêîíîäàâ÷ó é íîðìàòèâíó áàçó îïîäàòêóâàííÿ îïå-
ðàö³é ³ç ö³ííèìè ïàïåðàìè íà ïåðâèííîìó òà âòîðèííîìó ðèíêàõ; 

º) çàïîá³ãòè âèíèêíåííþ íåîðãàí³çîâàíèõ ïàðàëåëüíèõ ðèíê³â, ùî 
çàøêîäæóþòü ë³êâ³äíîñò³ öåíòðàë³çîâàíîãî ðèíêó, ÿêèé ºäèíèé ñòâî-
ðþº ìîæëèâîñò³ äëÿ ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿. 

Òàêîæ çàçíà÷èìî, ùî äî íàé³ñòîòí³øèõ ³íñòèòóö³éíèõ ôàêòîð³â, 
ÿê³ ìîæóòü ñïðàâèòè âïëèâ íà ôîíäîâèé ðèíîê ó ñåðåäíüîñòðîêîâ³é 
ïåðñïåêòèâ³ — äî 2014 ð., ìîæíà â³äíåñòè: 

— íåñòàá³ëüí³ñòü âíóòð³øíüîïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³, íåðîç-
âèíåí³ñòü äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â, ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà 
çíà÷íà êîðóìïîâàí³ñòü äåðæàâíîãî ñåêòîðó;

— ïîâòîðí³ êðèçîâ³ ÿâèùà, à òàêîæ ðåöåñ³ÿ ó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³;
— çîáîâ’ÿçàííÿ Óêðà¿íè ïåðåä ì³æíàðîäíèìè ïàðòíåðàìè (ªÑ, ÐÔ, 

ÑÎÒ òà ³í.);
— ðîçâèòîê ³íñòèòóò³â ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ;
— ïðèõ³ä äî Óêðà¿íè çàðóá³æíèõ ôîíäîâèõ á³ðæ;
— âèõ³ä óêðà¿íñüêèõ åì³òåíò³â íà çàðóá³æí³ ô³íàíñîâ³ ðèíêè.
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Redzyuk E.V. Peculiarities of Ukrainian stock market development during the age of 
transformation of the financial relations in the world

The article presents the analysis of the modern stock market in Ukraine and found 
the main factors that affect it and its trends. In addition, the proposed balanced range of 
legislative, organizational and institutional arrangements aimed at transforming the stock 
market in an effective mechanism of accumulation and supply of investment resources for the 
national economy. Identified the ways of intensification of the secondary market securities.

Keywords: stock market, Ukrainian stock market development, corporative securities, 
activization of secondary circulation of securities
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ПРО місцЕ іННОВАціЙ В ЕКОНОмічНіЙ систЕмі  
сУчАсНОї УКРАїНи

Розглянуто стан і проблеми розвит ку вітчизняної науково-технологічної та ін-
новаційної сфери. наведені дані свідчать про різке скорочення частки наукових та 
науково-технічних робіт у валовому внутрішньому продукті, наявність суттєвих не-
доліків у системі управління наукою. Зазначено, що подолання Україною економіч-
них труднощів залежить від її здатності нейтралізувати негативні аспекти іннова-
ційних зрушень і пристосувати інституційні форми інноваційного підприємництва 
до свого історичного досвіду і традицій.

Ключові слова: гармонійний розвиток потенціалу, управління інно-
ваційною діяльністю, інноваційне підприємництво, залучення інвестицій

Пропаганда інноваційного шляху розвитку України спирається на, 
здавалося б, незаперечний авторитет досягнень передових високорозви-
нених країн. єдиний недолік цієї пропагандистської кампанії полягає 
в тому, що приклади досягнень ніби “насмикані” з досвіду різних країн 
і часто суперечать один одному. тому ми маємо гарний “букет” доказів, 
з якого при всьому бажанні практично неможливо побудувати несупе-
речливу вітчизняну схему інноваційного розвитку економіки.

Проте в Україні за час її незалежного існування сформувалося досить 
розгалужене законодавче забезпечення інноваційної діяльності. окремі 
напрями та складові інноваційної моделі економічного роз витку країни 
визначено концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку 
України, затвердженою Постановою Верховної Ради України від 13 липня 
1999 р. № 916-XIV, та стратегією економічного та соціального розвитку 
України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004—2015 роки, затвер-
дженою Указом Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493/2004.

Після підписання Угоди про партнерство і співробітництво між 
Україною і європейськими співтовариствами та їх державами-членами 
від 14 червня 1994 р., яка набула чинності 1 березня 1998 р., та затвер-
дження Указом Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98 

УДк 338.22

В.П. Соловйов

Заступник директора Центру досліджень нау ко во- 
технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. До  брова 
НАН України, доктор економічних наук,  про фе сор
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стратегії інтеграції України до європейського союзу Україна обрала 
курс на розвиток національної економіки за інноваційною моделлю.

стан розвитку науково-технологічної та інноваційної сфер неодно-
разово розглядала Рада національної безпеки і оборони України 
(РнбоУ). Зокрема, за результатами засідання РнбоУ, яке відбулося 
6 квітня 2006 р., Президент України видав Указ від 11 липня 2006 р. 
№ 606/2006 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 6 квітня 2006 року “Про стан науково-технологічної сфери та 
заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України”. одним із 
завдань, визначених в Указі № 606/2006, було розроблення концепції 
розвитку національної інноваційної системи та плану заходів щодо її 
реалізації. цю концепцію схвалено розпорядженням кабінету Міністрів 
України № 680-р від 17 червня 2009 р. Її метою є встановлення основних 
засад формування та реалізації збалансованої державної політики з пи-
тань забезпечення розвитку національної інноваційної системи, спрямо-
ваної на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Перелічені нормативно-правові акти певною мірою враховують той 
факт, що основним змістом програм соціально-економічної реконструкції 
більшості країн східної і центральної європи, що стали на шлях еконо-
мічної трансформації, є заміна централізованого планування економіч-
ного розвитку системою децентралізованих ініціатив суб’єктів господар-
ської діяльності. саме об’єднання таких ініціатив у систе му — одне 
з першочергових завдань держави в перехідний період, сутність якого 
головним чином полягає в заміні переважно централізованого управ-
ління економікою системою переважно ринкових відносин. це, у свою 
чергу, передбачає створення інститутів і юридичних основ соціально-
економічної реконструкції, визначення конкретних сфер галузевого та 
регіонального протекціонізму, сприяння зростанню кваліфікації кадрів, 
формування соціально-економічного контексту, в якому участь окремих 
громадян і громадських груп у перетвореннях диктується прагненням 
задовольнити інтереси не тільки власні, а й співтовариства.

на жаль, треба констатувати, що розвиток вітчизняного науково-
технічного та інноваційного потенціалу навряд чи можна назвати гар-
монійним. Про це свідчить той факт, що згідно з даними Державного 
комітету статистики України (Держкомстату), загальна чисельність зай-
нятих у сфері науки з 1995 по 2010 р. зменшилася удвічі — з 179 799 
до 89 534 осіб, а порівняно з 1990 р. — у 3,5 разу. Водночас чисельність 
докторів наук за той самий період збільшилася в 1,48 разу, а канди-
датів наук — у 1,46 разу. крім того, привертає увагу зміна структури 
фінансування дослідницького процесу (табл. 1). ці дані характеризу-
ють вплив науково-технічної сфери на макроекономічні показники, а 
саме — на структуру валового внутрішнього продукту. 

Таблиця 1. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт*

Рік

частка у загальному фінансуванні науки частка обсягу  
виконаних  

науко вих і науково-
технічних робіт  

у ВВП

Фундамен- 
тальні 

дослідження

Прикладні 
дослідження

Розробки
науково-
технічні 
послуги

1996 12,6 28,9 54,6 3,8 1,36

2010 22,2 16,4 51,0 10,4 0,90

*Розраховано за даними Держкомстату.
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Дані, наведені в табл. 1, свідчать про різке скорочення частки об-
сягу виконаних наукових та науково-технічних робіт у валовому вну-
трішньому продукті України і відповідно про суттєві недоліки систе-
ми управління наукою. крім того, навряд чи значне збільшення частки 
фундаментальних досліджень у загальному обсязі фінансування  науки є 
показником спрямованості діяльності наукових інституцій на вирішен-
ня оперативних завдань економіки країни. одночасне різке зменшення 
частки прикладних досліджень створює майже нездоланні перешкоди 
для орієнтації результатів фундаментальних досліджень на завдання 
практичної економіки. Доцільніше було б, навпаки, посилити сектор 
прикладних досліджень, що дало б змогу актуалізувати результати фун-
даментальної науки минулих років. іноді кажуть, що протягом тривало-
го часу не затребуваний науковий результат старіє і стає “непридатним”. 
та насправді всі видатні інновації є фактично освоєнням наукових до-
сягнень 30—50-річної давності. Досить згадати, що “p-n”-перехід було 
запатентовано на початку 1920-х років, а напівпровідникова техніка по-
сіла панівні позиції на ринку електроніки лише в середині 1950-х. ін-
ший приклад — нанотехнології. тунельний ефект Георгій Гамов відкрив 
наприкінці 1920-х років, але бум нанотехнологій розпочався в 1980-х, 
коли з’явилася можливість не тільки “бачити” елементарні частинки ре-
човини, а й маніпулювати ними. ці приклади свідчать про те, що справ-
ді інноваційно перспективний результат фундаментальних досліджень 
має дочекатися свого “зоряного часу”, який визначається ситуацією на 
ринку і технологічним рівнем виробництва. У цьому випадку інновацій-
ний бізнес уже стає не таким ризикованим.

Ще одна проблема організації науково-технологічного розвитку Укра-
їни — це управління інноваційною діяльністю. основним фактором, що 
характеризує інноваційність економіки в Україні, вважається показник 
інноваційної активності, який фіксується у звітності Держ комстату. 
 Динаміку зміни цього показника наведено в табл. 2. Зменшення за 
останнє десятиліття частки підприємств, що займаються інноваційною 
діяльністю, майже у півтора разу свідчить про відсутність у підприємств 
інтересу до інновацій як фактора конкурентоспроможності.

Таблиця 2. інноваційна активність*

Рік
частка підприємств,  

що займалися 
інноваціями

частка у загальних витратах на інноваційну діяльність

Дослідження  
і розробки**

Придбання машин, обладнання  
та програмного забезпечення***

2000 18,0 15,1 61,0

2010 13,8 12,4 62,8

* За даними Держкомстату.
** З 2007 р. сума внутрішніх та зовнішніх нДР.
*** До 2007 р. придбання машин та обладнання, пов’язане з упроваджен-

ням інновацій.

структура основного показника інноваційної активності викликає 
сумнів, що доводить, до речі, й уточнення способу визначення складу 
та змісту елементів цього параметра (див. примітки до табл. 2), проте 
деякі висновки з аналізу даних табл. 2 можна зробити. Ми бачимо, що 
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помітно знизилася частка витрат на дослідження і розробки у загальних 
витратах на інноваційну діяльність, що суперечить даним про частку 
фінансування фундаментальних досліджень у загальному обсязі витрат 
на наукову і науково-технічну діяльність (див. табл. 1). цей факт також 
свідчить про незацікавленість підприємств активно використовувати 
нові знання для підвищення власної конкурентоспроможності. Водночас 
частка витрат на придбання машин, обладнання та програмного забез-
печення у загальному обсязі витрат на інноваційну діяльність навіть 
дещо зросла. Постає запитання: для чого ж використовуються нові ма-
шини, обладнання та програмне забезпечення, якщо зниження відносної 
частки витрат на прикладні розробки фактично блокує комерціалізацію 
результатів технологічно орієнтованих фундаментальних досліджень?

Відповідь на це запитання слід шукати в аналізі складу замовників ін-
новаційної продукції. Зокрема, дані табл. 3 свідчать про те, що за останнє 
десятиліття істотно зросла роль іноземних інвесторів як джерел фінансу-
вання інноваційної діяльності (до 30% в 2010 р.). Зрозуміло, що закор-
донні інвестори не зацікавлені в комерціалізації результатів нових дослі-
джень, та ще й не підкріплених прикладними дослідженнями, бо це дуже 
ризикований бізнес. Водночас відносні витрати на розробки в загально-
му фінансуванні науки і науково-технічної діяльності досить великі (див. 
табл. 1). Можна припустити, що ці розробки стосуються комерціалізації 
саме тих результатів наукових досліджень, які дочекалися свого “зоряно-
го часу”. нашим підприємствам така комерціалізація все одно не потріб-
на, але зарубіжні інвестори з великим задоволенням вкладають один до-
лар, щоб отримати мільйон, у комерціалізацію результатів, які не тільки 
пропагуються розробниками, а й реально затребувані ринком.

Таблиця 3. Джерела фінансування інноваційної діяльності*

Рік
частка коштів щодо загальних сум витрат, %

власних іноземних інвесторів

2000 79,6   7,6

2010 59,3 30,0

*Розраховано за даними Держкомстату.

Зниження інтересу до інновацій у вітчизняних підприємств підтвер-
джують дані табл. 4, з яких випливає, що частка підприємств, котрі впро-
ваджують інновації, протягом останнього десятиліття помітно зменшува-
лася. Питоме значення інноваційної продукції, реалізованої в загальному 
обсязі промислової продукції, знижується ще швидшими темпами.

цікаво, що досить помітно зростає кількість найменувань освоєних 
у виробництві інноваційних видів продукції. очевидно, цей факт су-
перечить даним про частку реалізованої інноваційної продукції і може 
бути пояснений тим, що до звітів потрапляють не тільки справді інно-
ваційні види продукції, а й “метафоричні”. Значне місце серед іннова-
ційних видів продукції належить маловідходним та ресурсозберігаль-
ним. аналізуючи дані табл. 4, можна дійти висновку, що кількість 
найменувань продукції цього виду також поступово зменшується: від 
30% усіх освоєних інноваційних видів продукції в 2000 р. до 23% у 
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2010 р. Винятком є 2005 і 2009 рр. У 2005 р., до речі, було зафіксовано 
найменше значення частки підприємств, що впроваджували інновації 
(8,2%), при цьому маловідходні та ресурсозберігальні види становили 
38% усіх інноваційних видів продукції. цей факт можна, напевно, від-
нести до числа артефактів. У 2009 р. частка маловідходних та ресурсо-
зберігальних видів дорівнювала майже 40%. не виключено, що сплеск 
інтересу до маловідходної і ресурсозберігальної тематики можна по-
яснити кризою 2008 р., коли в майже безвихідній ситуації бізнесмени 
спробували використати інновації як останню соломинку в ринковій 
безодні кризи.

Таблиця 4. Впровадження інновацій на промислових підприємствах*

Рік

частка 
підприємств,  

що впроваджу-
вали інновації, %

частка реалізо-
ваної інноваційної 
продукції в обсязі 
промислової, %

освоєно 
вироб ництво 
інноваційних  

видів продукції** , 
найменувань

У т. ч. 
маловідходні, 
ресурсозбері-

гальні

2000 14,8 6,8 1403 430

2005   8,2 6,5 1808 690

2009 10,5 4,8 1893 753

2010 11,5 3,8 2043 479

* Розраховано за даними Держкомстату.
** До 2003 р. — нових видів продукції.

Зарубіжний досвід доводить, що успіх реформування економіч-
ної системи та збереження її стабільності багато в чому залежать від 
правильної організації управління наукою, а ширше — від активної 
державної підтримки інноваційного підприємництва. Проблеми інно-
ваційного розвитку економіки перебувають сьогодні серед найвищих 
пріоритетів державної політики високорозвинених у промисловому від-
ношенні країн. саме досягнення науки стали вихідним джерелом на-
ціональних багатств, якими нині володіють ці країни. 

Зі сказаного можна зробити висновок, що дієвими ліками для оздо-
ровлення економіки України може стати добре організована науково-
технологічна система держави. це передбачає створення системи ката-
лізаторів, які стимулюють сприйняття науково-технічних результатів 
виробництвом і економікою.

однією з умов успішного інноваційного розвитку економіки є 
створення необхідної інфраструктури, що дає змогу сформувати по-
требу в нововведенні та забезпечує виникнення відповідного рин-
ку пропозицій. об’єктивно ринок інноваційних пропозицій завжди 
більш насичений, ніж ринок попиту. Відомо, що зовсім мале число 
нових ідей успішно реалізується через інновації. Потрібно перероби-
ти, осмислити, змоделювати й експериментально перевірити вели-
чезну кількість ідей і тверджень, аби хоча б одна ідея чи одне твер-
дження виявилися, з одного боку, плідними, а з іншого — такими, 
що реалізовуватимуться. 

Проте не можна сказати, що у співтоваристві промислово розвине-
них країн склалася абсолютно безхмарна ситуація у сфері формування і 
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реалізації інноваційної політики. Головна їхня перевага — це бажання 
і спроможність об’єктивно розібратися з проблемами, що виникають, і 
розробити конкретні заходи для подолання виявлених перепон.

У березні 2000 р. в лісабоні європейська Рада визначила для єв-
ропейського союзу стратегію на наступне десятиліття щодо створення 
найдинамічнішої у світі економіки, яка базується на знаннях, здатна до 
постійного зростання і забезпечує найбільшу кількість кращих  робочих 
місць, а також тісне соціальне об’єднання. одним з головних завдань 
цієї стратегії стало досягнення до 2010 р. обсягу фінансування науки і 
науково-технічної діяльності у розмірі 3% від сукупного (по єс) ВВП, 
проте його не було виконано. судячи з даних табл. 5, фінансування в 
єс до кінця запланованого періоду залишилося майже на колишньому 
рівні, підвищившись усього лише в 1,03 разу. така сама ситуація з фі-
нансуванням досліджень і розробок у сШа — воно збільшилось тільки 
в 1,01 разу, однак його абсолютний рівень незрівнянно вищий, і ме-
тоди збереження світового лідерства в науково-технічній сфері у сШа 
дещо інші, ніж нарощування прямого фінансування.

Таблиця 5. Фінансування досліджень і розробок у деяких країнах, % від 
ВВП*

Рік

країни

Японія
Південна 

корея
сШа єс-27 китай

2000 3,04 2,39 2,73 1,85 0,90

2009 3,44 3,22 2,76 1,90 1,52

* Джерело: Janssen L. Innovation Union and Common Strategic Framework // 
Workshop “Innovation in the Wider Black Sea Region: Policies and Structures”, 
16 June 2011, Athens.

такий нищівний факт нездатності європи досягти запланованих 
цілей примушує замислитися, що ж є справжньою причиною неспро-
можності України вийти на рівень законодавчо затверджених обсягів 
фінансування науки — недбалість фінансових менеджерів вищого рів-
ня або все-таки певні об’єктивні обставини. серед причин, які пере-
шкодили членам єс підвищити рівень фінансування науки до 3% від 
ВВП, на думку самих європейців, є досить прозаїчні. По-перше, це 
несприятливі рамкові умови (погана доступність фінансування, до-
роге патентування, непередбачувана фрагментація ринку, застарілі 
правила та процедури, повільна нормотворча діяльність, неефективне 
використання державних закупівель науково-технічної продукції для 
стратегічних цілей), а по-друге,  неузгодженість зусиль і дублюван-
ня витрат. Водночас досягнення рівня фінансування науки і науково-
технічної діяльності у розмірі 3% від сукупного ВВП, на думку екс-
пертів, дасть змогу створити до 2020 р. 3,7 млн нових робочих місць. 
Для вирішення цих завдань буде потрібен ще мільйон дослідників [1]. 
але не факт, що зазначені робочі місця посилюватимуть виробничий 
потенціал саме європи. У своєму інтерв’ю енді Гроув (один із заснов-
ників фірми Intel) стверджував, що активна інноваційна діяльність 
американців справді сприяла появі величезної кількості нових робочих 
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місць на підприємствах електронної промисловості, але переважно у 
Південно-східній азії. а в силіконовій долині — Мецці фахівців з 
інформаційних технологій — рівень безробіття у півтора разу вищий, 
ніж у середньому по сШа [2]. 

саме з недостатнім обсягом фінансування науково-технічної діяль-
ності в європі пов’язують брак коштів, потрібних для діяльності інно-
ваційних компаній, що тягне за собою повільне перетворення малих і 
середніх компаній на великі технологічні підприємства. Додатковою 
причиною такої ситуації є ринкові бар’єри для виходу на ринок інно-
ваційних компаній, які швидко зростають. і нарешті, як з’ясувалося, 
європейські інноваційні проекти не враховують розвитку галузевих 
ринків.

Для подолання цих негативних ефектів європейська комісія запро-
понувала: розробити нові фінансові інструменти для європейського ін-
вестиційного банку; створити транскордонні венчурні фонди; упоряд-
кувати партнерські стосунки між малими і середніми підприємствами, 
з одного боку, й інвесторами — з іншого; забезпечити державну під-
тримку всіх видів інновацій. очевидно, що перераховані заходи пога-
но застосовні до структурних та інституціональних реалій української 
економіки. Водночас наявна політика інтеграції з європейським сою-
зом у сфері інноваційного розвитку заснована на адаптації досвіду єс, 
що в самому єс зарекомендував себе, як бачимо, не з кращого боку.

єдиний вихід із ситуації, що склалася, — визначити й усвідоми-
ти основні соціально-економічні проблеми нашої держави — не миттє-
ві, а базові, потім спроектувати використання вітчизняного науково-
технічного й інноваційного потенціалу для їх подолання та докласти 
усіх зусиль для реального включення інтелектуального потенціалу на-
ції в розв’язання соціально-економічних проблем — як у найближчій, 
так і у віддаленій перспективі. Здавалося б, сьогодні є принаймні два 
прийнятих на найвищому рівні документи, спрямовані на реалізацію 
саме такого підходу, — Програма розвитку інвестиційної та інновацій-
ної діяльності в Україні, затверджена постановою кабінету Міністрів 
України від 2 лютого 2011 р. № 389, а також Програма економічних 
реформ на 2010—2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава”, розроблена комітетом з еконо-
мічних реформ при Президентові України.

Позитивно, що проблеми розвитку науково-технічної та інновацій-
ної сфери у Програмі економічних реформ розглядаються у розділі 
“Поліпшення бізнес-клімату і залучення інвестицій”. цим визнаєть-
ся, що науково-технічна та інноваційна сфера безпосередньо впливає 
(чи має безпосередньо впливати) на розвиток економіки країни. також 
нові мотиви відчуваються у Програмі розвитку інвестиційної та іннова-
ційної діяльності в Україні. Зокрема, завданнями цієї Програми прого-
лошено створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою 
забезпечення розвитку базових галузей економіки та інноваційної інф-
раструктури, підвищення ефективності механізму надання державної 
підтримки, збільшення обсягу інвестицій, кредитування економіки, 
державних капітальних вкладень та забезпечення їх концентрації на 
модернізації виробництва, впровадження високих технологій. наголос 
саме на створенні умов можна зрозуміти як намагання докласти зусиль 
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для комплексної зміни і структури економіки, і сприйняття суспіль-
ством інноваційного шляху соціально-економічного розвитку держави. 
Важливо, що залучення інвестицій передбачається з метою розвитку 
не тільки базових галузей економіки, а й інноваційної інфраструктури. 
справді, створення інноваційної інфраструктури суттєво сприятиме са-
морозвитку економіки країни.

Водночас слід констатувати, що для реального включення іннова-
ційного фактора у механізм перетворень і модернізації економіки 
необхідно глибше зрозуміти сутність інновацій. Поки що інновації 
керівництво держави сприймає як додатковий інструмент розвитку ви-
робництва, фактично вважаючи головними факторами виробництва, 
як і в часи адама сміта, лише землю, працю та капітал, а четвертий 
фактор — підприємництво — притаманним переважно малим та серед-
нім формам виробництва. Проте маржиналісти, котрі ввели підприєм-
ництво до складу головних факторів виробництва, розуміли, що воно є 
оптимізацією спільного використання перших трьох факторів виробни-
цтва, а це не що інше, як інноваційна діяльність [3], тобто інновації й 
підприємництво є по суті синонімами.

Виходячи з цієї тези, при реалізації настанов головних держав-
них  документів, які визначають напрями інноваційного розвитку 
 вітчизняної економіки, слід змінити деякі концептуальні погляди на 
інновації. 

Досі інноваційні менеджери будь-якого рівня розуміють інновації 
як щось єдине, нероздільне, соціально й технологічно аморфне. однак 
теорія і практика інноваційного розвитку економіки переконливо свід-
чать про те, що в тій або іншій ситуації, для того чи іншого соціального 
середовища різні інновації неоднаково сприймаються як соціумом, так 
і сферою виробництва. основи інноваційної політики держави у кож-
ному окремому випадку формуються саме виходячи із загальних цілей 
соціально-економічного розвитку. і перш ніж ухвалювати рішення про 
підтримку, стимулювання, розповсюдження інновацій, треба визначи-
тися, яких соціально-економічних і технологічних критеріїв ми праг-
немо досягти і яке місце серед факторів виробництва, на нашу думку, 
належатиме при цьому інноваціям.

Усі інновації схожі одна на одну тільки зовні — своєю спрямованіс-
тю на підвищення продуктивності праці, зниження витрат та усунення 
перешкод для розвитку (економічного, технологічного, соціального). 
однак інновації можуть дуже сильно відрізнятися просторовим ареа-
лом поширення й інтервалом часу, протягом якого відчувається їхній 
вплив. 

є інновації, що не приводять до драматичних наслідків, їхні резуль-
тати локалізуються найчастіше на виробничій дільниці, у цеху, рідше 
охоплюють підприємство в цілому. інтервал часу, протягом якого від-
чувається їхній вплив, — переважно один-два роки. хоча в тому про-
сторовому ареалі й на тому часовому проміжку, де і коли вони здійсню-
ють вплив, ці інновації можуть мати істотне значення для зростання 
продуктивності праці.

Межі впливу іншої групи інновацій ширші. локалізація результа-
тів таких інновацій — підприємства певної галузі або навіть кількох 
споріднених галузей. інтервал часу, протягом якого відчувається їхній 
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вплив — кілька років. ці інновації називають радикальними, а їхні 
результати можуть спричиняти помітні зміни не тільки в мікро-, а й у 
макроекономіці.

крім радикальних є ще найрадикальніші інновації, які сприяють 
настільки глибоким змінам у технологіях, що істотних трансформацій 
можуть зазнавати відразу кілька галузей економіки. більше того, ці 
інновації здатні стимулювати появу абсолютно нових секторів як ви-
робництва, так і споживання. Відповідні зміни зазвичай ґрунтуються 
на безпосередньому використанні принципових результатів наукових 
досліджень минулих років, а також супроводжуються організаційними 
та управлінськими інноваціями. інтервал часу, протягом якого відчу-
вається їхній вплив — не менше десяти років, а просторовий ареал, як 
правило, не має кордонів. 

і нарешті, є інновації, що фактично стають стрижнем технологічних 
укладів, тобто часова зона їхнього впливу — кондратьєвський цикл, а 
просторово вони охоплюють планетарну економіку в цілому. Доведе-
но, що нові технологічні уклади встановлюють домінанту соціально-
економічного розвитку після структурних криз, викликають глибокі 
соціальні та інституціональні зміни, перебудову всіх галузей економіки 
[4]. такі зміни зазвичай незворотні та є підсумком тривалих пошуків у 
відповідь на наближення до межі економічного зростання.

Практичний, оперативний інтерес для інноваційних перетворень 
економіки на національному рівні мають передусім радикальні ін-
новації, потреба в яких з’являється тоді, коли виникають сумніви в 
ефективності звичних прийомів праці та найпоширеніших інструмен-
тів ринкової конкуренції виробників товарів і послуг. очевидно, що 
такі інновації порушують структуру галузевих ринків, і це викликає 
опір основних ринкових гравців. саме тому радикальні інновації ма-
ють спиратися на підтримку держави. Для цього насамперед потрібне 
спеціальне законодавство, яке й визначає, чому ті економічні агенти, 
що працюють в режимі радикальних інновацій, повинні почуватися 
більш захищеними від впливу ринкових хвиль, аніж ті, котрі ігнору-
ють такі інновації. 

Законодавство зазвичай — лише формальна основа суб’єктно-
об’єктних відносин економічних агентів. є ще й чинник внутрішньої 
налаштованості на участь в інноваціях та їх підтримку. і тут іннова-
ційна культура може мати більше значення, ніж інноваційне законо-
давство. Проте без формальної основи, тобто без законодавства, інно-
ваційна культура теж мало чого варта. тому для того, щоб правильно 
розставити акценти в національному інноваційному законодавстві, важ-
ливо зрозуміти сутність впливу радикальних інновацій на соціально-
економічний розвиток конкретної держави.

і тут слід намагатися уникати “модних” підходів, що базуються, як 
правило, на вражаючих прикладах, але не враховують глибинних при-
чин поведінки засновника моди. До таких підходів сьогодні належать, 
наприклад, венчурне фінансування, кластеризація економіки, техно-
парки і технополіси. При цьому часто не зважають на те, що певний 
“модний” підхід уже не є популярним у його засновників. Прикладом 
цього може бути венчурне фінансування. Якщо подивитися на дина-
міку використання цього підходу його апологетами — сШа і єс, то 
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ми побачимо, що у 2000 р. частка венчурного фінансування становила 
у сШа 1,01% ВВП, в єс — 0,22% ВВП, а вже у 2009 р. спостеріга-
лося значне її скорочення до 0,13% ВВП у сШа та 0,09% ВВП в єс 
[5]. ці дані свідчать, по-перше, про неоднакові можливості залучати 
 венчурний капітал навіть у найбільш розвинених країн світу, а по-
друге, про суттєве зниження чи інтересу, чи можливостей доступу до 
венчурного фінансування у цих країнах. це є переконливим доказом 
того, що Україна навряд чи зможе використовувати венчурне фінансу-
вання в класичному вигляді в найближче десятиліття. а через десять 
років за такої динаміки його застосування розвиненими країнами вен-
чурне фінансування може взагалі зійти нанівець. справді, як доводить 
світова практика, для фінансування інноваційного розвитку потрібні 
привабливі для бізнесу механізми вкладання коштів у високоризикові 
проекти. але тут слід шукати підходи, які можуть бути реалізовані 
саме в Україні, та вміти ці підходи вдосконалювати і розвивати залеж-
но від змін в економіці.

Варто ще раз наголосити, що наявність інноваційного потенціалу 
не має безпосереднього зв’язку із впливом інновацій на рівень ринко-
вої конкуренції та на економічне зростання. наприклад, досліджен-
ня, проведені на початку минулого десятиліття компанією BKG Profit 
Technology, показують, що на більшості російських промислових під-
приємств 85—90% щойно освоєних продуктів не мали бажаного обсягу 
збуту [3]. тому доводиться визнати, що мати великий потенціал ви-
робництва інновацій не достатньо, а потрібен ще й значний потенціал 
споживання нової техніки і технології, який можна виявити завдяки 
застосуванню систематизованих і впорядкованих маркетингових про-
цедур із вибору і поставлення на виробництво нової продукції. саме 
тоді інновації перетворяться на дієвий чинник, що стимулює конкурен-
цію, але рівень такої конкуренції залежатиме, знову ж таки, від того, 
наскільки вдало вибрано механізми організації трансферу технологій. 

Підводячи підсумок сказаного вище, слід констатувати, що іннова-
ції є двосічним інструментом інноваційного розвитку економіки. Для 
того, щоб успішно користуватися цим інструментом, треба не тільки 
захоплюватися новими досягненнями у сфері технологій і з нетерпін-
ням чекати нових проривних нововведень, а й пам’ятати про зворотний 
бік медалі, якою нагороджують найуспішніші країни. Варто пам’ятати, 
що інновації по суті є руйнівниками галузевих ринків. це добре розу-
міють основні гравці цих ринків і намагаються не допустити на ри-
нок проривні інновації, вкладаючи величезні кошти в розроблення так 
званих підтримувальних інновацій. слід враховувати, що інноваційне 
законодавство не може бути відокремленим від інших розділів еконо-
мічного й соціального законодавства, і при цьому закони прямої дії 
мають стосуватися інновацій з цілком певними часом і ареалом впливу 
на економіку. Доводиться визнати, що національне інноваційне зако-
нодавство поки що не здатне регулювати появу і поширення інновацій, 
які стимулюють виникнення нових технологічних систем. У зв’язку з 
цим необхідно приділяти значну увагу гармонізації національного за-
конодавства у сфері технологічного розвитку. 

і, нарешті, потрібно позбутися ілюзії, що інноваційний розвиток 
залежить від кількості інноваційних структур з такими гучними на-
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звами, як “технопарки”, “технополіси”, “бізнес-інкубатори”, “наукові 
парки” тощо. Промислово розвинені країни стали технологічними ліде-
рами не тому, що набудували в себе технопарків та бізнес-інкубаторів, 
а тому, що змогли вирішити свої соціально-економічні проблеми, орі-
єнтуючись на використання інноваційного підприємництва в найбільш 
прийнятній саме для них інституційній формі, і лише потім дали цим 
структурам популярні сьогодні назви. тому подолання Україною су-
часних економічних труднощів залежить передусім від її здатності 
правильно визначити джерела цих проблем і зрозуміти, як правильно 
використовувати землю, працю й капітал для нейтралізації негативної 
сили, випромінюваної зазначеними джерелами. інституційна ж форма 
такого інноваційного підприємництва має бути пристосована до досві-
ду і традицій кожної країни, а які назви отримають після цього такі 
інституції — не так уже й важливо.
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В.П. соловьев. О месте инноваций в экономической системе современной 
Украины.

Рассматриваются состояние и проблемы развития отечественной научно-тех-
нологической и инновационной сферы. Приведенные данные свидетельствуют о 
резком сокращении удельного веса научных и научно-технических работ в вало-
вом внутреннем продукте, существенных недостатках в системе управления наукой. 
отмечается, что преодоление Украиной экономических трудностей за висит от ее 
способности нейтрализовать негативные аспекты инновационных сдвигов и приспосо-
бить институциональные формы инновационного предпринимательства к своему ис-
торическому опыту и традициям.

V.P. Solovjov. On the role of innovations for modern economy in Ukraine.
Problems of domestic scientific and technological development are specified. Referred 

data show drastic reducing of scientific and technological activities within general 
domestic product, faults of science management. Overcoming of economic difficulties 
depends on abilities of Ukraine to neutralize negative influence of innovation shifts and 
to adapt institutional forms of innovation entrepreneurship to historical experience and 
traditions.
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іНститУціЙНА сКЛАДОВА стРУКтУРНиХ РЕФОРм  
У РЕАЛьНіЙ ЕКОНОміці

Здійснено аналіз взаємозв’язку сучасних організаційних структур та ефектив-
ності господарювання в економіці України. Запропоновано шляхи раціо налізації 
організаційно-правових форм господарювання та підвищення дієвості державного 
регулювання інституційних змін у реальній економіці.

Ключові слова: організаційні структури, модернізація, корпорати-
зація, державне регулювання

інституційні реформи забезпечують синергетичний ефект, дають 
змогу краще структурувати економіку, адаптувати її до змін, повніше 
використати конкурентні переваги, впорядкувати відносини влади й 
бізнесу. актуальною проблемою сучасної економіки стає формування 
інституцій, здатних мобілізувати інвестиції, реалізувати базисні інно-
вації, налагоджувати коопераційні зв’язки, підвищувати конкуренто-
спроможність економіки, сприяти збільшенню надходжень до бюдже-
ту, здіснювати соціальні та екологічні проекти. 

серед базисних організаційно-економічних інновацій виокремлюють 
два типи [10]. До першого відносять галузеву і технологічну реструкту-
ризацію економіки, до другого — радикальні зміни у формах власності, 
методах та організаційних формах господарювання. інновації другого 
типу є похідними, проте мають і самостійне значення, оскільки ство-
рюють гнучкі механізми для мотивації нововведень, мобілізації інно-
ваційних інвестицій. багатоукладна економіка не є новацією нашого 
часу, проте нині вона трансформується в інтегровану економіку, де гар-
монійно сполучаються всі форми власності (дрібна приватна, корпора-
тивна, державна, міжнародна) і капітали різного розміру. 

конкурентні переваги країни найліпше реалізують транснаціональ-
ні корпорації та інші потужні організаційні структури. Завданням дер-
жави при цьому є узгодження процесів транснаціоналізації та розвитку 
економіки з інтересами держави і суспільства. конкурентоспроможність 
країни зумовлюється наявністю міцного корпоративно-коопераційного 
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каркасу економіки та розширенням участі національних компаній у 
міжнародному поділі праці. найбільші виробничі ресурси перебувають 
у розпорядженні великих корпорацій, проте останні не можуть розши-
рювати ринки та генерувати інновації, не спираючись на малий і серед-
ній бізнес, а особливо — на венчурний бізнес. Запорукою ефективності 
економіки стають симбіоз великого і дрібного бізнесу, різноманітність 
організаційних форм та розмірів компаній [1—12].

Метою цієї статті є оцінювання ефективності організаційних форм 
господарювання під кутом зору їх відповідності національним особли-
востям модернізації економіки та умовам глобалізації економічного 
простору, а також оновлення методологічних і методичних підходів до 
раціоналізації організаційних структур в економіці України. 

конкурентоспроможні організаційні структури мають представляти 
інтереси країни на світових ринках, сприяти формуванню національної 
моделі модернізації, забезпечувати зменшення операційних і трансак-
ційних витрат та стійкість національної економіки під час кризи [13]. 
оновлення теорії модернізації пов’язане з появою національних моделей 
модернізації і переходом розвинених країн до постіндустріальної еконо-
міки [14]. Зауважимо, що індустріальний сектор у європі довгий час був 
провідним (в англії — понад століття, у німеччині — близько 80 років). 
Україна повністю не опанувала переваги індустріалізації, а в окремих 
галузях її господарства навіть спостерігається деіндустріалізація. тому 
реальним для нашої держави завданням є індустріалізація економіки на 
основі технологічної модернізації та розширення присутності на світо-
вих ринках з поступовим переходом до постіндустріальної економіки.

Раціоналізація організаційно-правових форм господарювання є 
важливою умовою модернізації реальної економіки. недостатня кіль-
кість конкурентоспроможних структур звужує можливості мобіліза-
ції інвестиційних ресурсів та інноваційного розвитку економіки. Роль 
промисловості в економіці України лишається значною, відбулася ди-
версифікація промислового комплексу, і до його складу увійшли кон-
салтингові, фінансові, банківські, логістичні, лізингові, торговельні та 
інші структури. Проте загострилися проблеми, викликані подрібненням 
промисло вих структур у процесі приватизації, неналежним контролем 
за виконанням приватизаційних угод, руйнуванням територіально-
виробничих комплексів, скороченням попиту на засоби виробництва 
всередині країни, низьким рівнем менеджменту. нині спостерігається 
тенденція зниження фізичних обсягів випуску низки важливих видів 
промислової продукції (див. табл. 1).

За 2005—2010 рр. частка промисловості у загальному обсязі валової 
доданої вартості зменшилася з 30,9 до 27,6%, частка випуску промисло-
вої продукції у загальному обсязі випуску продукції — з 47,8 до 43,5%, 
кількість найманих працівників — з 3913,3 тис. до 2833,7 тис. осіб, а 
частка збиткових підприємств зросла з 37 до 42% [15]. Зношеність основ - 
них засобів за період 2005—2009 рр. зросла з 57,9 до 61,8%. 

організаційно-правові форми промислових підприємств у процесі 
ринкових перетворень, приватизації, реформ у законодавстві зазнали 
певних змін. серед визначених у законодавстві організаційно-правових 
форм у промисловості на 1 січня 2011 р. переважали товариства 
з обмеженою відповідальністю (48,6%), друге місце посідали при-
ватні підприємства (25,8), третє — акціонерні товариства (5,3), чет-
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верте — відокремлені підрозділи (4,5), на п’ятому місці були кому-
нальні  підприємства (2,7), на шостому — дочірні підприємства (2,6%).  
частка державних підприємств становила 0,9% (у добувній промисловос-
ті — 3,0%), спільних  — 0,7, іноземних підприємств — 0,2% (табл. 2). 

Таблиця 1. Виробництво окремих видів промислової продукції в Україні*

Вид продукції 2006 2007 2008 2009 2010

Добування паливно-енергетичних корисних копалин 

Вугілля готове, млн т 61,7 58,9 59,5 55,0 54,4

нафта сира, млн т 3,3 3,3 3,2 2,9 2,6

Газ природний, млрд м3 20,1 20,2 20,6 20,7 19,1

Легка промисловість

тканини, млн м2 99,9 114,3 109,1 86,8 87,8

Шкіра оброблена, млн м2 4,2 3,8 4,4 2,9 2,6

Виробництво продуктів нафтоперероблення 

бензин моторний, млн т 3,9 4,2 3,2 3,3 2,9

Мазути паливні важкі, млн т 3,8 3,5 2,5 2,6 2,4

Мастила, масла інші, тис. т 210 214 188 103 110

Хімічна та нафтохімічна промисловість 

Волокна хімічні, тис. т 39,9 40,3 34,8 15,7 15,2

Шини, тис. шт. 9245 7411 6631 4805 5430

Машинобудування

Верстати, шт. 289 336 307 97 66

екскаватори, шт. 813 1044 921 143 106

телевізори, тис. шт. 431 507 558 238 67

автомобілі легкові, тис. шт. 267 380 402 65,7 75,3

автобуси, тис. шт. 7,7 9,1 10,2 1,5 2,7

автомобілі вантажні, тис. шт. 12,1 11,4 11,8 2,5 4,9

* Складено за: статистичний щорічник України за 2009 р. / Держкомстат 
України. — к. : інформ.-аналіт. агентство, 2010. — 566 с.; статистичний бюле-
тень “Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2010 
року” [електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>. 

Таблиця 2. Форми господарювання у промисловості України (станом 
на 01.01.11)*, од.

Форма господарювання Усього Добувна Переробна

Виробництво  
і розподіл 

електроенер гії, 
газу, води

Усього 127 503 5075 116 707 5721

  з них:

Приватне підприємство 32 898 835 31 738 325

колективне підприємство** 3 862 61 3 760 41

Державне підприємство 1 179 152 981 46
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Форма господарювання Усього Добувна Переробна

Виробництво  
і розподіл 

електроенер гії, 
газу, води

комунальне підприємство 3 543 36 1 270 2237

Дочірнє підприємство 3 416 134 3 111 171

іноземне підприємство 204 4 198 2

орендне підприємство** 152 8 125 19

спільне підприємство** 856 14 841 1

акціонерне товариство 6 785 357 6 200 228

  з них:

публічне (Пат) 287 16 246 25

приватне (Прат) 316 16 293 7

відкрите (Ват)** 2 902 178 2 622 102

закрите (Зат)** 3 167 141 2 934 92

товариство з обмеженою 
відповідальністю 61 921 3016 57 500 1405

товариство з додатковою 
відповідальністю 105 12 91 2

Повне товариство 182 4 177 1

командитне товариство 83 — 83 —

кооператив 1 756 30 1 633 93

організація 461 2 436 23

асоціація 120 4 112 4

корпорація 82 5 71 6

консорціум 16 1 15 —

концерн 39 3 35 1

Філія (окремий підрозділ) 5 810 344 4 436 1030

споживче товариство 361 3 339 19

спілка споживчих  
товариств 23 — 23 —

Громадська організація 33 — 31 2

* Складено за: Показники єДРПоУ на 01.01.11 р. експрес-випуск Держав-
ної служби статистики України № 12 від 20.01.2011 р. [електронний ресурс]. — 
Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

** чинним законодавством не передбачено реєстрацію нових підприємств з 
такими організаційно-правовими формами. 

Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” від 17 ве-
ресня 2008 р. Ват і Зат повинні здійснити реорганізацію. наразі біль-
шість акціонерних товариств є закритими (2,5%), частка Ват перебу-
ває на рівні 2,3%, Прат — 0,3, Пат — 0,2%. 

кількість великих підприємств та об’єднань (асоціації, корпорації, 
консорціуми, концерни) незначна, тоді як саме вони забезпечують ос-
новну зайнятість, найбільший обсяг реалізації продукції та капіталь-
них інвестицій (табл. 3). 

Закінчення табл. 2
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Таблиця 3. Показники промислових підприємств за їх розмірами в Україні*

Показник
Підприємства

великі середні малі

Частка підприємств, % до загальної кількості 
2006 1,2 12,7 86,1
2009 1,6 11,0 87,4
Кількість найманих працівників, % до загальної кількості 
2006 51,7 37,7 10,6
2009 58,3 30,2 11,5
Середньомісячна зарплата найманих працівників, грн
2006 1458,89 874,98 571,14
2009 2560,66 1403,76 1015,82
Обсяг реалізованої продукції, % до загального обсягу 
2006 69,7 25,2 5,1
2009 71,7 23,1 5,2
Операційні витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), коп./грн 
2006 92,0 99,9 100,0
2009 98,8 99,2 100,5
Валові капітальні інвестиції, % до загального обсягу
2006 72,9 22,0 5,1
2009 74,8 21,0 4,2

* Джерело: Діяльність суб’єктів господарювання. 2009 : стат. зб. / Держ-
комстат України. — к. : інформ.-аналіт. агентство, 2010. — 448 с.

операційні витрати у великих підприємств є меншими, рентабель-
ність операційної діяльності в них у 2009 р. становила 2,1%, тоді як 
у середніх — 1,1%, а у малих — взагалі була від’ємною (–0,9%) [16]. 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в ці-
лому по промисловості у 2009 р. був від’ємним (–4788,1 млн грн), по 
великих підприємствах — додатним (159,3 млн грн), по середніх і ма-
лих — від’ємним (відповідно –315,6 млн грн і –1631,8 млн грн). част-
ка підприємств державного сектору в загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції у 2009 р. становила 12,7% [17]. 

одним з напрямів раціоналізації організаційних структур у промис-
ловості є корпоратизація, яка передбачає формування вертикальних 
і горизонтальних корпорацій, у тому числі за участю держави [18]. 
Фактично, внаслідок помилок в організації приватизаційних процесів 
було зруйновано окремі виробничо-технологічні комплекси, звузилися 
можливості випуску кінцевої продукції. натомість з’явилася величез-
на кількість дрібних підприємницьких структур, які внаслідок відчу-
ження від основних засобів виробництва не здатні випускати конкурен-
тоспроможну, високотехнологічну продукцію. Реальна корпоратизація 
може сприяти відновленню коопераційних зв’язків та виробничо-
технологічних циклів, концентрації капіталів різних розмірів, здій-
сненню масштабних інвестиційних та інноваційних проектів. 

У рамках раціоналізації форм господарювання слід переглянути по-
літику щодо великих підприємств та їх об’єднань.

В Україні наразі законодавчо не врегульовано питання створення 
фінансово-промислових груп (Закон України “Про промислово-фінансові 
групи в Україні” втратив чинність). Водночас у державі створено дивер-
сифіковані бізнес-групи, які за структурою відповідають ФПГ (табл. 4).
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Таблиця 4. Бізнес-групи України 

назва основні сфери діяльності

“скМ” (“SCM”, 
“System Capital 
Management”) 

ГМк, енергетика, фінанси, телекомунікації, торгівля нафто-
продуктами, нерухомість, машинобудування, медіа, футбол

“Приват” нафтоперероблення, ГМк, фінанси, аграрна галузь, харчова 
промисловість, машинобудування, хімічна промисловість, 
ЗМі 

“індустріальний 
союз Донбасу”

Металургія, аПк, видобування вугілля, туризм, готельний 
бізнес, ЗМі 

“Укрпромінвест” харчова промисловість, автомобілебудування, авторинок, 
ЗМі

“Фінанси  
і кредит”

Фінанси, машинобудівна і хімічна промисловість, 
металургія, фармацевтика

“смарт-холдинг” 
(“смарт-груп”)

суднобудування, транспорт, ГМк, будівництво, вироб-
ництво нерудних матеріалів, машинобудування, фінанси, 
аПк

“EastOne” Фінанси, транспорт, металургія, роздрібна торгівля, труби, 
ЗМі

“Запоріжсталь” Металургія, виробництво коксу, фінанси, видобуток та зба-
гачення вугілля

“ілліч-сталь” ГМк, машинобудування, страхова діяльність, ЗМі, транс-
порт 

“Донецьксталь” ГМк, фінанси, аграрна галузь, машинобудування, 
вугільна промисловість, видобування залізної руди, 
транспорт, ЗМі

“Універсальна 
інвестиційна 
група”

торгівля нафтопродуктами, фінанси, транспорт, будівниц-
тво та нерухомість, харчова промисловість, хімічна про-
мисловість

“тас” Фінанси, машинобудування 

найуспішніші компанії України представлені у переліку емітен-
тів “блакитних фішок”, що є ядрами бізнес-груп (табл. 5). Українські 
емітенти “блакитних фішок” належать переважно до обробної про - 
мисловості, а наприклад, у Росії ці компанії є монополістами у добув- 
ній промисловості та енергетиці (Рат “єес Росії”, Ват “лУк ойл”, 
Ват “Газпром”, ГМк “норильський нікель”, Ват “татнафта”, Ват “По-
люс Золото” та ін.).

Таблиця 5. Перелік емітентів “блакитних фішок”(станом на 01.01.10)*

біржа найменування емітента
цінні 
папери

Рівень 
лістингу

ПФтс

Ват “Маріупольський металургійний комбінат 
ім. ілліча”

акції

2

Ват “Західенерго” 1

Ват “центренерго” 1

Ват “Укрнафта” 1
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біржа найменування емітента
цінні 
папери

Рівень 
лістингу

ПФтс Ват “інтерпайп нижньодніпровський трубо-
прокатний завод”

акції

2

Ват “Мотор січ” 1

Ват “азовсталь” 2

Ват “Дніпроенерго” 1

Ват “єнакіївський металургійний завод” 2

Ват “алчевський металургійний комбінат” 2

Ват “Донбасенерго” 1

Ват “концерн “стирол” 1

Ват “Полтавський ГЗк” 2

Ват “Маріупольський завод важкого  
машинобудування” 2

Ват “сумське машинобудівне нВо  
ім. М.В. Фрунзе” 2

Ват “Укртелеком” 1

Уб
Ват “концерн “стирол” 2

Ват “Мотор січ” 1

* Джерело: Річний звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку за 2009 рік [електронний ресурс]. — к., 2010. — с. 26. — Режим до-
ступу: <http://www.ssmsc.gov.ua>.

серед механізмів державного управління на утворення форм гос-
подарювання найбільше впливає антимонопольне регулювання. Зміна 
підходів до антимонопольного регулювання у світі передбачає враху-
вання особливостей злиття й поглинання. Злиття здатне підсилити 
конкурентоспроможність національних компаній на світовому ринку. 

У сШа антимонопольне регулювання визнають доцільним тільки 
стосовно природних монополій, а щодо звичайних монополій вважаєть-
ся необов’язковим позбавляти фірму монопольного становища, якщо 
воно досягнуте завдяки високим діловим якостям. У середині 80-х 
років хх ст. сШа внесли зміни до антитрестівського законодавства 
на користь наукомістких галузей. У цій країні не заперечують проти 
злиття, якщо індекс Герфіндаля після цього не перевищує 1000 пунк-
тів. Злиття може бути визнане доцільним у галузях, в яких відбува-
ються технологічні зміни, якщо є докази підвищення в цьому випадку 
ефективності виробництва, запобігання банкрутству тощо. наприклад, 
рішення про злиття корпорацій “Chrysler” і “American Motors” не ска-
сували, оскільки “American Motors” було визнано банкрутом. Проте 
злиття забороняють тоді, коли воно створює бар’єри для виходу на 
ринок нових фірм, або у разі, якщо викрито таємні угоди стосовно об-
меження конкуренції. 

В європейських країнах антимонопольна політика більшою мірою 
регламентує діяльність вже сформованих монополій незалежно від 

Закінчення табл. 5
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того, якими шляхами вони домоглися монопольного становища, при 
цьому регулювання не передбачає структурних змін, тобто не містить 
вимог про подрібнення компаній. однією з причин саме такого підходу 
до монополій є те, що європейські країни на відміну від сШа розташо-
вані на порівняно малих територіях. У таких умовах для досягнення 
ефективного масштабу виробництва виникає потреба дозволяти провід-
ним фірмам укрупнювати своє виробництво. 

В Україні інноваційні структури формуються повільно.  характер-
ними рисами нашої країни є розрив між академічною, університетською 
і фірмовою наукою, слабкий розвиток інноваційної інфраструктури. За 
період 2007—2009 рр. частка реалізованої інноваційної продукції в об-
сязі промислової продукції зменшилася в Україні з 6,7 до 4,8% [19]. 
інноваційна активність станом на 1 січня 2010 р. у промисловості ста-
новила 12,8% [20]. 

У розвинених країнах більшість нДДкР зосереджено у великих 
корпораціях. У промисловості сШа концентрація нДДкР у вели - 
ких корпораціях становить близько 50% і поєднується з високою част-
кою самофінансування цих робіт (понад 90% всіх витрат на нДДкР 
у промисловості) [21]. У промисловості України нДДкР в 2009 р. фі-
нансувалися у таких пропорціях: власні кошти — 10,3%, кошти дер-
жавного бюджету — 18,9, кошти місцевих бюджетів — 0,1, кошти 
позабюджетних фондів — 0,2, замовлення резидентів — 29,9, кошти 
нерезидентів — 38,9, інші джерела — 1,7%. Відповідно, джерела фі-
нансування інноваційної діяльності розподілялися так: власні кошти — 
65%, кошти державного бюджету — 1,6, кошти місцевих бюджетів — 
0,1, кошти вітчизняних інвесторів — 0,4, кошти нерезидентів — 19, 
кредити — 11,8, інші джерела — 2,1% [20, с. 84, 199]. 

У зарубіжних корпораціях відбувся перехід до відкритої моделі 
інноваційної діяльності через децентралізацію нДДкР. В інновацій-
ній сфері ефективно співпрацюють великий и малий бізнес: корпора-
ції скуповують малі інноваційні фірми, укладають з ними ліцензій-
ні й контрактні угоди, стають інвесторами їхніх нДДкР, утворюють 
партнерства для реалізації нововведень, що сприяє подоланню техніч-
ної та ринкової невизначеності нових продуктів. корпорації надають 
позики та здійснюють операції з акціями малих фірм. Досвід дово-
дить ефективність таких структур, як технологічні альянси [22], вен-
чурні й аутсорсингові фірми, науково-дослідні консорціуми, у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій, біотехнологій, виробництва 
нових матеріалів, аерокосмічній та хімічній галузях. наприклад, до 
об’єднання “Chemical Industry VISION 2020 Technology Partnership” 
входять 15 компаній-членів, а також 167 компаній, 39 університетів та 
21 державна установа у статусі учасників [23]. 

Важливою умовою активізації інноваційної діяльності є партнер-
ство між урядом, промисловими компаніями, вищими навчальними 
закладами та місцевими органами влади в рамках формування націо-
нальної й регіональних інноваційних систем. стимулом інноваційного 
розвитку стають технологічні трансферти — передача акціонованим 
підприємствам результатів нДДкР, створених у державному секторі 
або за кошти держави.
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У світовій практиці апробовано заходи, що мотивують розвиток ре-
гіональних інноваційних структур: наукових, технологічних, іннова-
ційних і промислових парків; інкубаторів малого інноваційного біз-
несу; центрів трансферу технологій. це, зокрема, реалізація цільових 
програм, прямі державні субсидії та цільові асигнування місцевих ор-
ганів влади, податкові пільги. В Україні законодавством передбачено 
фінансову підтримку технопарків [24]. Відповідно до цього зареєстро-
вано 16 технопарків [25]. технопарки з 2000 по 2009 р. реалізували 
інноваційної продукції на суму 12,2 млрд грн, проте у 2009 р. цей по-
казник дорівнював лише 341,7 млн грн, що на 509,8 млн грн менше, 
ніж у 2008 р. частка технопарків в обсязі реалізованої інноваційної 
продукції у 2008 р. становила тільки 1,9%, тоді як у 2005 р. — 9,1% 
[20, с. 236—238; 26]. Зменшення обсягів інноваційної продукції відбу-
вається внаслідок блокування статей законів України “Про інновацій-
ну діяльність” і “Про спеціальний режим діяльності технопарків”. 

Досвід переконує, що найбільш динамічно розвиваються регіони, 
в яких сформовано промислові кластери. територіальна близькість 
компаній полегшує обмін капіталами, ідеями і досвідом, поліпшує 
логістику. інвестиційна привабливість підприємств зростає через вхо-
дження їх у мережеві структури типу кластерів, які забезпечують 
ефективний діалог між бізнесом і урядом та можливості поєднання 
державних і приватних інвестицій. Держава може перейти від під-
тримки окремих галузей до підтримки кластерів, оскільки це дає 
змогу спрямувати ініціативи уряду на вирішення спільних для бага-
тьох компаній проблем без загроз для конкуренції. Дохід від цільо-
вих урядових інвестицій у розвиток кластерів, за інших рівних умов, 
може бути більшим, ніж від інвестицій у окремі галузі та в економіку 
в цілому. 

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок про такі недоліки 
організаційних структур та пов’язані з цими недоліками ризики:

1. В умовах глобалізації загострюється конкуренція, водночас в 
Україні повільно відбуваються процеси концентрації ресурсів і збіль-
шення капіталізації бізнесу. Подрібнення організаційних структур і 
територіально-виробничих комплексів під час приватизації призвело 
до розривання коопераційних зв’язків, звуження внутрішнього попиту 
на засоби виробництва, зменшення фізичних обсягів випуску продук-
ції, скорочення кількості працівників. 

2. саме великі промислові структури України забезпечують основну 
частку зайнятих, найбільший обсяг реалізації продукції та капітальних 
інвестицій. недостатня кількість таких структур заважає формуванню 
коопераційного каркасу промисловості. найуспішнішими є диверсифі-
ковані бізнес-групи, проте вплив їх на ринок обмежений. 

3. інноваційні структури у промисловості України перебувають у 
зародковому стані, не враховується зарубіжний досвід створення тех-
нологічних альянсів, частка технопарків у реалізованій інноваційній 
продукції зменшується. 

4. Повільно здійснюються заходи щодо формування регіональних 
мережевих структур, що звужує можливості поєднання державних і 
приватних інвестицій, ефективного використання ресурсів, цільової 
державної пітримки промислових кластерів.
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5. Зазначене зумовлює посилення загроз економічній безпеці дер-
жави: зростання зношеності основних засобів; погіршення структури 
експорту; збільшення частки іноземного капіталу у стратегічних га-
лузях; технологічне відставання; зниження конкурентоспроможності 
продукції; поширення іноземної технічної й технологічної експансії. 

Для раціоналізації організаційно-правових форм господарювання 
доцільно реалізувати такі заходи:

1. Забезпечити моніторинг показників економіки стосовно організа-
цій но-правових структур з метою оцінювання їхнього внеску в розвиток 
країни та обґрунтування пропозицій щодо приватизації підприємств, 
їх модернізації й об’єднання, управління корпоративними правами 
держави.

2. опрацювати схему утворення корпорацій за участю держави через 
отримання нею корпоративних прав в обмін на передачу до статутного 
капіталу прав на нематеріальні активи, створені за державні кошти, 
або прав держави на користування природними ресурсами. Розглянути 
можливість участі регіональної влади в капіталі корпорацій.

3. З метою раціоналізації форм господарювання переглянути дер-
жавну політику стосовно великих підприємств та їх об’єднань, сприяти 
корпоратизації на основі вертикальної інтеграції. наприклад, укладан-
ня концесій, виділення землі та надання дозволів на розкривні роботи 
щодо видобутку корисних копалин мають здійснюватися за умов вклю-
чення компаній з видобутку корисних копалин до вертикальних корпо-
ративних структур металургійної, хімічної та інших галузей. 

4. З метою підвищення конкурентоспроможності компаній в умовах 
міжнародної конкуренції й поширення процесів злиття та поглинання 
слід переглянути антимонопольну політику, яка не повинна перешко-
джати створенню інтегрованих корпоративних структур, насамперед у 
наукомістких галузях. Доцільно опрацювати досвід країн, де антимо-
нопольне регулювання вважається необхідним стосовно природних мо-
нополій і зосереджує увагу на контролі за монопольними цінами. 

5. У рамках інвестиційної реформи необхідно реалізувати завдан-
ня щодо створення інвестиційної інфраструктури, у тому числі Укра-
їнського банку розвитку, фонду регіонального розвитку, регіональних 
агенцій розвитку, фонду фінансування проектної документації, фонду 
адміністрування державних гарантій.

6. З метою посилення позицій на ринках високотехнологічної про-
дукції особливу увагу треба приділити партнерству держави і бізнесу в 
рамках національної та регіональних інноваційних систем. стимулом 
інноваційного розвитку можуть стати технологічні трансферти — пе-
редача акціонованим підприємствам результатів нДДкР, створених за 
підтримки держави.

7. У кожному з регіонів України залежно від економічної спеціа-
лізації необхідно розробити програми розвитку промислових клас-
терів на основі диверсифікації міжсекторальних зв’язків. Державна 
підтримка інвестиційної діяльності має бути орієнтована насамперед 
на ті регіони, де створено такі програми. Держава повинна перейти 
від підтримки галузей до підтримки кластерів. 

8. Забезпечити державну підтримку розвитку регіональних клас-
терів на основі кооперації великих промислових і великотоварних 
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сільськогосподарських підприємств. такі об’єднання можуть сприяти 
відродженню легкої промисловості (бавовняно-текстильної, льняної, 
шкіряної та ін.). Зокрема, вирощування бавовни на херсонщині за нови-
ми технологіями дає змогу, на думку експертів, отримувати 15—25 ц/га  
бавовни та мати власну сировинну базу для текстильної й швейної 
промисловості. 

9. напрямами державної підтримки промислових кластерів ма-
ють бути: передача цим структурам об’єктів незавершеного будівни-
цтва; створення загальної інфраструктури для зменшення трансакцій-
них витрат; об’єднання державних і приватних інвестицій; формування 
державного замовлення на продукцію кластерів; організація урядових 
агентств із розвитку кластерів; орієнтація на кластери спеціальних 
(вільних) економічних зон з метою поєднання виробничих та організа-
ційних конкурентних переваг.

10. Доцільно використати досвід Великої британії, урядом якої було 
створено “корпорацію з реорганізації промисловості” як незалежну 
організацію, що мала основним завданням підвищення ефективності 
функціонування промисловості через стимулювання раціоналізації ор-
ганізаційних структур, зокрема злиття малих фірм у великі.
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А.и. сухоруков. Институциональная составляющая структурных реформ в 
реальной экономике.

Представлен анализ взаимосвязи со временных организационных структур и 
эффективности хозяйствования в экономике Украины. Предложены пути рациона-
лизации организационно-право вых форм хозяйствования и повышения действен-
ности государственного регулирования институциональных изменений в реальной 
экономике.

A.I. Sukhorukov. Institutional aspect of structure reforms in real sector.
Analysis on relationship of modern organizational structures with management 

efficiency in economy of Ukraine is presented, ways to streamline the organizational 
structure and effectiveness of state regulation for institutional changes in the real 
sector is proposed.
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THE INCREMENTAL CONCEPT —  
THE ECONOMIST’S GENERALIZATION  

OF THE MANAGERIAL ECONOMICS
The work considers the role of marginal concept and incremental concept in economic 

analysis of the managerial economics.

Keywords: incremental concept, marginal concept, incremental cost

In all managerial decisions, the study of differences or changes is the 
key element in the selection of an optimal course of action. The marginal 
concept, although correct for analyzing unitary changes, is too narrow to 
provide a general methodology for evaluating alternative courses of 
action.

The marginal concept is a key component of the economic decision-
making process. It is important to recognize, however, that marginal rela-
tions measure only the effect associated with unitary changes in output or 
some other important decision variable. Many managerial decisions involve 
a consideration of changes that are broader in scope. For example, a mana-
g er might be interested in analyzing the potential effects on revenues, costs, 
and profits of a 25 percent increase in the firm’s production level. Alter-
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natively, a manager might want to analyze the profit impact of introducing 
an entirely new product line or assess the cost impact of chang ing the entire 
production system [2, p. 38].

Fundamental relations of incremental analysis are essentially the same 
as those of marginal analy sis.

Incremental analysis involves examining the impact of alternative 
managerial decisions or courses of action on revenues, costs, and profit. 
It focuses on changes or differences between the available alternatives.

Incremental profit is the profit gain or loss associated with a given 
managerial decision. Total profit increases so long as incremental profit 
is positive. When incremental profit is negative, total profit declines. 
Similarly, incremental profit is positive (and total profit increases) if the 
incremen tal revenue associated with a decision exceeds the incremental 
cost. The incremental concept is so intuitively obvious that it is easy to 
overlook both its significance in managerial decision making and the po-
tential for difficulty in correctly applying it.

 The incremental concept is the economist’s generalization of the mar-
ginal concept. The incremental change is the change resulting from a given 
manage rial decision. For example, the incremental revenue of a new item 
in a firm’s product line is measured as the difference between the firm’s 
total revenue before and after the new product is introduced.

For this reason, the incremental concept is often violated in practice. 
For example, a firm may refuse to sublet excess warehouse space for 
$5,000 per month because it figures its cost as $7,500 per month — a price 
paid for a long-term lease on the facility. However, if the warehouse space 
represents excess capacity with no current value to the company, its his-
torical cost of $7,500 per month is irrelevant and should be disregarded. 
The firm would forego $5,000 in profits by turning down the offer to 
sublet the excess warehouse space. Similarly, any firm that adds a standard 
allocated charge for fixed costs and overhead to the true incremental cost 
of production runs the risk of turning down profitable sales [2, p. 39]. 

Care must also be exercised to ensure against incorrectly assigning 
overly low incremental costs to a decision. Incremental decisions involve 
a time dimension that simply cannot be ignored. Not only must all current 
revenues and costs associated with a given decision be con sidered, but any 
likely future revenues and costs must also be incorporated in the analysis. 
For example, assume that the excess warehouse space described earlier 
came about following a downturn in the overall economy. Also, assume 
that the excess warehouse space was sublet for 1 year at a price of $5,000 
per month, or a total of $60,000. An incremental loss might be experienced 
if the firm later had to lease additional, more costly space to accommodate 
an unexpected increase in production. If $75,000 had to be spent to replace 
the sublet warehouse facility, the decision to sublet would involve an in-
cremental loss of $15,000. To be sure, making accurate projections con-
cerning the future pattern of revenues and costs is risky and subject to 
error. Nevertheless, they cannot be ignored in incremental analysis.

Another example of the incremental concept involves measurement of 
the incremental rev enue resulting from a new product line. Incremental 
revenue in this case includes not only the revenue received from sale of the 
new product but also any change in the revenues generated by the remain-
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der of the firm’s product line. Incremental revenues include any revenue 
resulting from increased sales of another product, where that increase was 
the result of adding the new product to the firm’s line. Similarly, if the 
new item took sales away from another of the firm’s products, this loss in 
revenue would be accounted for in measuring the incremental revenue of 
the new product [2, p. 39].

To further illustrate the incremental concept, consider the financing 
decision typically associ ated with business plant and equipment financing. 
Consider a business whose $100,000 pur chase offer was accepted by the 
seller of a small retail facility. The firm must obtain financing to complete 
the transaction. The best rates it has found are at a local financial institu-
tion that offers a renewable 5-year mortgage at 9 percent interest with a 
down payment of 20 percent, or 9.5 percent interest on a loan with only 10 
percent down. In the first case, the borrower is able to finance 80 percent 
of the purchase price; in the second case, the borrower is able to finance 90 
percent. For simplicity, assume that both loans require interest payments 
only during the first 5 years. After 5 years, either note would be renewable 
at then-current interest rates and would be restructured with monthly pay-
ments designed to amortize the loan over 20 years. An important question 
facing the firm is: What is the incremental cost of additional funds borrowed 
when 90 percent versus 80 percent of the purchase price is financed?

Because no principal payments are required, the annual financing cost 
under each loan alter native can be calculated easily. For the 80 percent 
loan, the annual financing cost in dollar terms is:

Financing Cost = Interest Rate  Loan Percentage  Purchase Price =
= (0.09)(0.8)($100,000)= $7,200.

For a 90 percent loan, the corresponding annual financing cost is:

Financing Cost = (0.095)(0.9)($100,000) = $8,550.

To calculate the incremental cost of added funds borrowed under the 
90 percent financing alternative, the firm must compare the additional 
financing costs incurred with the additional funds borrowed. In dollar 
terms, the incremental annual financing cost is:

Incremental Cost = 90% Loan Financing Cost – 80%  
Loan Financing Cost = $8,550 – $7,200 = $1,350.

In percentage terms, the incremental cost of the additional funds bor-
rowed under the 90 percent financing alternative is:

Incremental Cost in Percentage Terms = Incremental Financing Costs / 
/ Incremental Funds Borrowed = ($8,550 – $7,200)/ 

/ ($90,000 – $80,000) = $1,350/$10,000 = 0.135, or 13.5%.

The true incremental cost of funds for the last $10,000 borrowed under 
the 90 percent financing alternative is 13.5 percent, not the 9.5 percent 
interest rate quoted for the loan. Although this high incremental cost of 
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funds is perhaps surprising, it is not unusual. It results because with a 90 
percent loan the higher 9.5 percent interest rate is charged on the entire 
balance of the loan, not just on the incremental $10,000 in borrowed funds 
[2, p. 40].

The marginal concept is a key component of the economic decision-
making process.

The incremental concept is important for managerial decision making 
because it focuses attention on changes or differences between available 
alternatives. Revenues and costs unaf fected by the decision are irrelevant 
and should be ignored in the analysis.

The incremental concept is often used as the practical equivalent of 
marginal analysis. Incremental change is the total change resulting from 
a decision. Incremental profit is the profit gain or loss associated with a 
given managerial decision.

The incremental concept is fruitfully applied in the practical analysis 
of managerial decision problems. As seen in later chapters, basic economic 
relations provide the underlying framework for the analysis of all profit, 
revenue, and cost relations.
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Ключевые слова: концепция приращений, маржинальная концепция, дополни-
тельные затраты
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IS THE INVESTMENT POLICY PRESENT IN UKRAINE?1 
 

The sources of financing of gross investments to the basic capital and the 
dynamics of their volume, structure, and distribution over the economic 
activity types are analyzed, and the insufficiency of their influence on the 
economics development level is indicated. A number of proposals as for the 
improvement of state's investment policy are given. 
Keywords: investment policy, gross investments, pure investments, 
structure of gross investments, gross domestic product, rate of gross 
investments. 

 
Investment in fixed capital is one of the most important factors of 

economic growth. In recent years, the economics of our countries shows 
congestion, manifested by slow GDP dynamics. Therefore, the analysis of 
the current status of investment in fixed assets, which is a reflection of the 
present investment policy, is one of the topics of economic research. 

The economic literature defines the investment policy as a set of 
activities carried out by the state and enterprises in the form of 
establishment of the scope and structure of investments, determination of 
directions for their use and sources in view of the need to improve their 
technological level [1, p. 273]. It follows that there are two investment 
policies: governmental and that of the owners of private enterprises. 
Meanwhile the investment policy of the latter may not meet the national 
interests of economic development. 

In foreign economic papers the investment in the economics are defined 
as gross fixed capital investment (gross investment) as a part of investments 
used to replenish the retiring fixed capital (due to depreciation) and net 
investment [2, p. 43]. Meanwhile, the Ukrainian statistics ignores this term 
generally accepted in the world. Gross investments in fixed assets are 
referred to simply as investments in fixed assets or capital investments. 
                                                            
1 (Shmorgun Leonid Grygorovuch) - e-mail: 19shmorgun51@mail.ru. The article is 
published in author's edition. 
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Obviously, in the future, if the investment in fixed assets can be considered 
gross investment, then we’ll have to recognize also their division into 
depreciation component and net investment, but the national statistics does 
not even mention the net investment in fixed assets. 

The cost-effectiveness of gross investment in fixed assets is primarily 
manifested in the GDP growth. However, the possibility of their increase 
depends on the GDP growth and the share of investment in fixed assets 
allocated upon its end use. This relationship is shown through the index of 
gross investment rate in fixed assets, which is calculated as a percentage of 
gross fixed capital investment and GDP ratio: 

 

N = I/V • 100 
 

where N is the rate of gross investment in fixed assets; I is the gross 
investment in fixed assets; and V is the gross domestic product. 

The higher the rate of gross investment in fixed assets, the more 
favorable are the conditions for economic development. In countries 
with high rates of economic development the rate of gross fixed capital 
investment is 30-40%, and in countries with average and low economic 
development rates is it 18-20% [2, p. 367]. However, the practical 
application of this formula requires certain clarifications on the input 
information. The total gross investments in fixed assets vary widely by 
source of funding, from businesses and organizations who are the 
manufacturers of GDP, and by state and local budgets. The total gross 
investment in capital assets includes the foreign direct investment, and 
the costs of individual developers, who generally are not associated with 
the distribution of annual GDP produced. In our opinion, upon 
calculation of gross investment rate in fixed assets, the numerator of this 
formula should include only investments made by the companies or 
received from state and local budgets. 

The purpose of the article is to analyze the peculiarities of national 
investment policy based on the study of statistical data on gross fixed 
capital investment and GDP growth over the past 5 years. 

The available statistical basis makes it possible to conduct a quite thorough 
analysis of the current state of the volume of gross fixed capital investments, 
their financing sources and uses of by economic and industrial activities. 

The system of analytical calculations, above all, shall consider and analyze 
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the dynamics of the GDP and gross fixed capital investment (Table 1). 
If the GDP growth is considered at current prices, the situation does not 

look bad: during 2007-2011 the GDP almost doubled. However, the 
recalculation at constant prices in 2007 showed that in fact during this 
period there was a decline in GDP due to inflation. According to the 
preliminary data of the State Statistics Service of Ukraine, during 2013 the 
GDP growth vs. the previous year was zero, and for the past five quarters 
there was a gradual decrease of the same. The government initially called 
the external factor, i.e. low world prices for metals and chemicals, and then 
high gas prices to be the cause of economic downturn, and eventually 
everyone started to talk about the lack of investment. 

Table 1 

Dynamics of GDP and gross fixed capital investment in 2007-2011* 

Years 

GDP Gross investments in  
fixed assets 

volumes 
(UAH mio) 

volume indices 
(%) 

Volumes 
(UAH mio)

volume indices 
(% max) 

at current 
prices 

at the prices 
of 2007 

at current 
prices 

at the prices 
of 2007 

at current 
prices 2007 1990 

2007 720731 720731 100.0 100.0 188486 100.0 87.7 
2008 948056 737 336 130.7 102.3 233 081 123.7 85.4 
2009 913345 628 516 126.7 87.2 151 777 80.5 50.0 
2010 1082569 654 598 150.2 90.8 150 677 79.9 49.7 
2011 1316600 688 596 182.7 93.5 209 130 110.9 60.8 

 

* Calculated according to Statistical Yearbook Capital Investments in Ukraine in 2007‐
2011. ‐ Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 2012 ‐ P. 23. 

 
The dynamics of gross fixed capital investment should be considered in 

the context of an investment boom associated with the development of 
infrastructure required for Euro 2012. During the 6-year period (from 2003 
to 2008 inclusive) the gross investment in fixed capital increased almost 5 
times2. After 2008, as can be seen from Table 1, during the next two years, 
the annual gross investment declined sharply. 

This decline is especially evident when compared to the investment in 
1990. In 2007, when it was realized investment of Euro 2012, gross 
investments in fixed assets amounted to 87.7% of the level in 1990, and it 
                                                            
2 Statistical Yearbook of Ukraine for 201o. - Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 2012 
- P. 25 
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was not an investment in production infrastructure, and construction of 
airports, stadiums and hotels. After a decline in investment in fixed assets 
in the coming years, their volumes were 60.8% compared to 1990. 

The main causes of underinvestment in Ukraine's economic development 
largely become clear when looking at the structure of funding sources in gross 
fixed capital investment (Table 2). 

As the table shows, all investors are merged into 8 groups. Prominent 
among them are the values of funding investment from the state and local 
budgets. The dynamics of these indicators shows a trend of both an 
insignificant increase of investment from the state budget and a marked 
reduction of investment from local budgets. However it is safe to talk about 
the lack of investment because of the small number of firms remaining in 
state ownership and continuous deficit in the budget revenues of all levels. 

 

Table 2 
Sources of funding gross investment in fixed assets* 

(%) 
 

Funding sources Years 
2007 2008 2009 2010 2011 

Total amount of gross investment 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 

Іncluding due to: 
state budget 5.6 5.0 4.4 6.3 7.5 
local budgets 3.9 4.2 2.7 2.9 2.9 
own funds of companies and organizations 56.5 56.7 63.3 55.7 54.0 
bank loans and other borrowings 16.6 17.3 14.2 13.7 17.9 
foreign investments 3.5 3.3 4.5 2.3 3.1 
public investment in construction of own 
apartments 5.2 4.1 3.2 3.1 2.2 

public investment in individual housing 
construction 4.5 5.0 3.6 10.7 7.2 

other sources of funding 4.2 4.4 4.1 5.3 5.2 
 

* Calculated according to Statistical Yearbook Capital Investments in Ukraine in 2007‐
2011. ‐ Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 2012 ‐ P. 24. 

 

Much of the investment, more than a half of its total volume, came 
from own funds of enterprises and organizations. Is it a lot or a little for 
economic development? To find the answer to this question, it is necessary 
on the basis of these data (including investments through the budget) to find 
the performance standards of gross investment in fixed capital according to 



 

 
177 

 
 
 
 

this formula. Calculations have shown that such a rate was 17.2% - in 2007, 
16.2% - in 2008, 11.7% - in 2009, 9.0% - in 2010 and 9.8% - in 2011, while 
in the countries with high rates of economic development it is 30-40%. 
Therefore, to ensure a high level of our economic development, we need to 
triple the investment in fixed assets. This is a real problem if we block the 
outflow channels offshore. 

The second largest financing of gross investment in fixed assets is 
represented by bank loans and other borrowings. Given the clearly 
insufficient total gross investment in fixed capital, it is obvious that bank 
loans can not be considered sufficient for investment either. 

The foreign investments made on favorable conditions for recipient 
countries are of great importance for the economies of less developed countries 
and countries with transition economies. So, the attraction of foreign 
investment is one of the most important areas of investment policies of 
governments of these countries. The dynamics of foreign investments in 
Ukraine, i.e. their small volume and a clear downward trend, shows that 
Ukraine has not created a favorable investment climate for foreign investors. 

The amount of funds invested by population in the construction of their 
own apartments decreases from year to year. Perhaps this trend will 
continue in the future. Instead, the financial revenues from the public for 
private housing construction increase. It is about rich people of various 
levels, who invest in development of suburban areas with luxurious 
cottages with high fences, CCTV and guards. So the investments in this 
group of investors will no doubt continue to rise. 

The impact of investment on economic development is mainly 
determined by the industry or production they are made to. Let’s consider 
the structure of gross investment in fixed assets by sector (Table 3) 

Analyzing the structure of investments shown in the table, we are not 
concerned with investments in the social sector. The object of analysis is 
only the structure of investments in productive economic activities, i.e. 
agriculture and industry. Unfortunately, our statistics does not offer precise 
data on investment in agriculture. They are presented together with 
investments in hunting and related services. Was not that combination of 
two completely unrelated economic activities invented to disguise the 
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volume of capital investments of the "elite" in hunting?3  
Forestry is also one of the most important branches of production. 

Every year in Ukraine over 400 thousand hectares of the forest area are cut 
down4, and the annual investment in this sector are only 0.1% of total 
investment in fixed assets in all types of economic activities. 

 

Table 3 
Structure of gross investment in fixed assets by sector* 

(%) 

Economic activity Years  
2007 2008 2009 2010 2011 

Total gross investment  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Agriculture, hunting and
related services 5.0 7.1 6.1 7.1 7.6 

Forestry and related 
services 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 

Industry 34.1 32.9 38.0 34.2 36.2 
Construction 4.8 5.3 3.5 2.9 3.4 
Trade 9.4 10.6 9.3 6.9 7.3 
Hotel and restaurant business 1.4 1.4 1.7 1.8 2.1 
Transport and communications 16.8 14.0 16.2 17.0 16.5 
Financing activities 2.2 2.0 2.2 1.7 1.3 
Real estate 18.9 18.9 15.1 20.1 15.8 

Public administration 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 

Education 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 

Health and 
social assistance 1.4 1.5 1.3 1.6 1.4 

Other community and 
personal services 2.2 2.3 3.1 3.1 4.4 

 

* Calculated according to Statistical Yearbook Capital Investments in Ukraine in 2007-
2011. - Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 2012 - P. 29-30. 

 

Most of the total investment in fixed assets is used by industry, while 
there is a slight tendency to their increase, but if you compare these 
volumes to investments in service activities, it will appear that they are not 
                                                            
3 By the way, the hunters for hays and wild ducks do not use the services requiring 
investment in the fixed assets. 
4 Statistical Yearbook of Ukraine for 2011. - Kyiv: State Statistics Service Ukraine 2012, 
P. 186 
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as significant. For example, the investment in transport and commu-
nications, as well as real estate investments in total are nearly equal to 
invest-ment in all industrial sectors. 

Since investing in industry is important for economic development, 
let’s consider the structure of gross investment in fixed assets by industry 
(Table 4). 

 

Table 4 
 

Structure of gross investment in fixed assets by industry (compared to 
the total volume)* 

 

Industry 
   

Years 
   

2007 2008 2009 2010 2011 
Total gross investment 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Industry in general 34.1 32.9 38.0 34.2 36.2 
Mining 6.4 7.2 9.2 10.4 11.8 
Manufacturing** 23.8 21.3 23.3 22.7 19.7 
Food, beverages 
and tobacco  products 6.3 5.6 7.0 5.5 5.8 
Light industry 0.25 0.19 0.22 0.30 0.25 
Wood processing and 
production of wares, 
except furniture 0.07 0.09 0.09 0.08 0.06 
Metallurgy and manufacture of 
fabricated metal 
products 6.0 4.5 4.4 3.4 2.9 
Mechanical engineering 2.8 2.7 2.4 2.9 2.8 
Manufacture of machinery 
 And equipment 0.91 0.88 0.92 0.91 0.93 
Manufacture of electrical, 
electronic and optical 
equipment 

 
 

0.69 

 
 

0.84 

 
 

0.77 

 
 

0.98 

 
 

0.59 
Production of vehicles 
and equipment 1.24 1.08 0.66 1.03 1.29 
Production and distribution of 
electricity,  gas and water 3.9 4.7 5.5 5.8 9.8 

 

* Calculated according to Statistical Yearbook Capital Investments in Ukraine in 2007-
201. - Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 2012 - P. 33. 
** Only the most high-profile examples of cuts and incredibly low levels of investment in 
certain types of manufacturing are included. 

 

The statistics consolidated all types of industrial activities in 3 groups: 
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mining, manufacturing, production and distribution of electricity, gas and 
water. As shown in Table 4, the share of investment in the mining industry 
and in the production and distribution of electricity, gas and water (vs. the 
total investments) increased each year, while the investment in 
manufacturing industry decreased. The largest share of investment in the 
group of processing industry accounts for the production of food, beverages 
and tobacco products, but in recent years the revenues have declined 
significantly. 

Some processing industries receive incredibly little investment. Due to 
its products the light industry is a particularly important sector for the 
domestic consumer market, but the average investment therein was only 
0.25% of the total. Even less attractive is the situation with investment in 
wood industry. In woodworking and making ware of the same, except 
furniture, according to statistics, every year from 0.06% to 0.09% of total 
investments is made. Such wood is exported to the other countries, where it 
is used to produce furniture which we then buy. By the way, it is still 
unclear why the statistics contain data on wood industry investment without 
investment in furniture manufacturing, since it is also manufactured in our 
country. 

Metal is main export potential of Ukraine, but steel works pass from 
hand to hand, and their owners do not increase, but rather reduce the 
investment every year. For example, 6% of total investments were made in 
metallurgy and manufacture of fabricated metal products in 2007, and only 
2.9% in 2011. 

The industries most deprived of investments are engineering, which has 
received about 3% of the total, including the manufacture of electrical, 
electronic and optical equipment, and the production of vehicles and 
equipment, which receives almost 1% of investment. The logic is very 
simple: why do we need to develop engineering, if all you need you can buy 
in South Korea, China or Japan? 

 

Conclusions and recommendations 
1.  The growth rate of gross fixed capital investment and GDP for the 

period of 2007-2011 indicates a low rate or even stagnation in the economy. 
2.  The analysis of gross investment in fixed capital, sources of funding 

and direction by economic activity, including by industrial activity, 
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suggests that Ukraine has no investment policy at both the enterprise and 
organizational structures, and at the governmental level. 

3.  It would be appropriate for Parliament's session to discuss the status 
of investment policy in the country and adopt the Law of Ukraine on 
Investment Policy in Ukraine.   

4. To control the investment in economy, it is required to improve the 
statistical reporting, in particular, to supplement it with information on net 
investment in fixed assets and restore the statistical reporting on 
performance of production fixed assets. 
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іННОВАціЙНі ДОміНАНти  
стАЛОГО РОЗВитКУ УКРАїНи

Розглянуто особливості трьох основ них типів господарювання: фінансового, 
технологічного й екологічного, кожному з яких властиве специфічне креативне 
поле. Зазначено, що інноваційними домінантами для України є формування адек-
ватної національним інтересам системи господарювання за принципом “від індиві-
дуалізму — до корпоративізму”, капіталізація, створення розвиненого інституціо-
нального середовища.

Ключові слова: інновації, сталий розвиток, інститути, домінанти, 
природні ресурси, корпорації

Проблемні питання
концепція сталого розвитку була проголошена в Ріо-де-жанейро у 

1992 р., проте гострота порушених тоді проблем не знижується й досі. і 
якщо проаналізувати досягнення в цій сфері, то відверто треба визнати, 
що їх не так і багато. Значною мірою це стосується держав пострадян-
ського типу, до яких належить Україна. аналізуючи причини такого 
стану, можна багато дискутувати, але реалії буття вимагають визначення 
головного фактора, що породжує наявне становище. Він ніби лежить на 
поверхні, і ми його дуже добре знаємо — це фінансові обмеження. однак 
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стосовно України слід визнати, що не все так просто. є принаймні два 
суттєвих питання, які вимагають вирішення та на яких необхідно зосе-
редити увагу. Відразу зазначимо, що вони мають системоформувальний 
характер. По-перше, потрібно з’ясувати, чому наше суспільство попри 
досить значні стратегічні запаси різноманітних ресурсів залишається в 
ганебному становищі; по-друге — чи зможемо ми за наявності необхід-
них коштів використати їх належним чином для забезпечення сталого 
розвитку, якого прагнемо. на жаль, останнє запитання є риторичним. 
і справа не в тому, що ми такі нерозумні, а в нашій неспроможності, із 
системних позицій, організуватися нині в суспільну цілісність, здатну 
самовідтворюватися та самоорганізовуватися для вирішення конкретних 
господарських завдань, на які орієнтують європейська хартія регіональ-
ного розвитку та європейська хартія місцевого самоврядування. 

слід підкреслити, що ці два питання, порушені у статті, дуже тіс-
но пов’язані одне з одним. і їхня єдність зумовлена не економічними, 
а соціально-гуманітарними факторами, зокрема культурологічними, 
психологічними, етичними, релігійними та ін. Зазначені аспекти роз-
крито в достатньо великій кількості наукових робіт зарубіжних авторів 
[1—13], які дуже вміло зосереджують нашу увагу на ключових змістов-
них проблемах, що постають на шляху суспільного розвитку.

не вдаючись до подробиць, розкриємо позицію відомого економіс-
та ернандо де сото стосовно проблеми існування бідності за наявності 
багатства. Для умов України думка цього знаного у світі вченого є ці-
кавою, по-перше, тому, що вона відображає погляд ззовні, а по-друге, 
сформована в середовищі розвитку західних гуманітарних ідей. Праг-
нення України приєднатися до європейської спільноти зумовлює необ-
хідність приєднатися до нового для нас простору мислення, й уникнути 
цього неможливо.

Повертаючись до ернандо де сото, наведемо вислів з його відомої 
книги про те, що головною перешкодою на шляху до капіталістично-
го процвітання є нездатність бідних районів світу створювати капітал 
[8, с. 17]. не беручи до уваги згадку про бідність, слід зосередитися 
на дискурсі про здатність формувати капітал. У цьому контексті для 
України розкривається дуже велике поле діяльності. Передусім ідеться 
про населення, яке тією чи іншою мірою є власником великої кількості 
різноманітних ресурсів — як природних, так і суто матеріальних, тобто 
володіє саме ресурсами, а не капіталом. Ресурс же стає капіталом у разі 
формування сукупності відповідних умов, які передбачають прозорість 
механізму перетворення активів у капітал. але відомо, що перетворення 
матеріальних активів у продуктивний капітал — це дуже складний про-
цес, який до того ж має яскраве специфічне національне забарвлення.

сталий розвиток та інновації
В Україні проблема сталого розвитку обговорюється достатньо давно. 

Утім, аналізуючи ситуацію в цій сфері, можна констатувати, що поза 
нашою увагою залишається головний аспект, без якого розраховувати на 
позитивні результати не доводиться. на нашу думку, він полягає у розу-
мінні швидкості змін, джерелом чого є не тільки і не стільки сучасний 
світ, скільки власне людина, котра трансформується. і це можна про-
стежити, проаналізувавши динаміку екологічних пріоритетів, які ста-
вило перед собою людство. Ми бачимо, що за нетривалий в історичних 
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вимірах період вони змінювалися тричі. По-перше, слід згадати міжна-
родну конференцію у стокгольмі (1972 р.), де головною проблемою було 
визнано забруднення навколишнього середовища, зокрема повітряного 
басейну. По-друге, конференцію в найробі (1982 р.), учасники якої наго-
лошували на пріоритетності проблеми збереження біологічного розмаїт-
тя. і, нарешті,  парадигмальну ідею третього зібрання, в Ріо-де-жанейро  
(1992 р.), — забезпечення сталого розвитку. але тут відразу спадає на 
думку самміт у йоганнесбургу (2002 р.), де, по суті, констатували, що 
ідея сталого розвитку за десятиліття не набула відчутного розвитку в 
практичній діяльності. Додамо, що й у методологічній площині також. 
саме в цьому і прихована відповідь. Як завжди, далі постають два за-
питання: хто винен і що робити? Узагальнено можна сказати, що вин-
ною буде не окрема особа, а скоріше інертність прояву колективного 
мислення. чим складніше завдання, тим більше часу потрібно для його 
усвідомлення й вироблення адекватних шляхів розв’язання. і якщо сто-
совно двох перших міжнародних конференцій можна стверджувати, що 
за десятилітні проміжки часу після їх проведення світовому співтовари-
ству вдавалося здійснити цілком конструктивні кроки, оскільки завдан-
ня були поставлені досить конкретні, то реалізувати положення третьої 
конференції виявилося складно. автори статті ці труднощі пов’язують 
з тим, що в рамках концепції сталого розвитку не зроблено акцент на 
людину, точніше, на відносини між людьми із приводу використання 
обмежених екологічних ресурсів. Проблема криється саме у величезній 
різноманітності поглядів щодо навколишнього світу, а отже, в необхід-
ності враховувати наявність різних ціннісних орієнтирів сталого роз- 
витку. Для її вирішення, безумовно, виникає потреба в розробленні ін-
новаційних підходів, які сприятимуть реалізації концепції сталого роз-
витку. слід підкреслити, що для цього є всі передумови, оскільки згідно 
з проголошеними на конференції в Ріо-де-жанейро ініціативами відпові-
дальність за реалізацію Порядку денного на XXI століття лягає на націо-
нальні уряди. така позиція, якщо її розглянути в широкому контексті, 
передбачає з’ясування загальнодержавних і регіональних особливостей, 
що, у свою чергу, потребує креативних підходів до вибору шляхів сис-
темного розв’язання складних питань сталого розвитку.

стало вже аксіомою, що креативність нині є визначальним факто-
ром забезпечення розвитку як такого. Можна також стверджувати, що 
саме креативні підходи забезпечують інноваційність діяльності. таким 
чином, інноваційну діяльність та креативність підходів до вирішення 
завдань сталого розвитку треба розглядати паралельно, тобто інновації 
можуть з’явитися тільки у креативному середовищі, а для цього необ-
хідно зробити відповідні системні кроки. слід також підкреслити, що 
є багато трактувань інновацій. особливість сприйняття цієї категорії 
полягає в тому, що власне інновації потребують визначення контексту, 
оскільки специфічне креативне поле формує відповідні інновації.

З цих позицій ми повинні зробити короткий екскурс у з’ясування 
особливостей формування креативного поля. наголосимо, що останнє 
утворюється в межах відповідного типу господарювання. У зв’язку з 
цим не слід сподіватися на те, що інновації, характерні для одного типу 
господарювання, можуть виникнути в когнітивному середовищі іншо-
го його типу. нині, враховуючи особливості формування національної 
господарської системи, цікавою є різноманітність поглядів людини на 
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відносини із природою. справа в тім, що нерівномірність економічно-
го розвитку зумовлює появу різних типів господарювання. Важливість 
розуміння цих взаємозв’язків пояснюється тим, що для кожного госпо-
дарського типу характерні свої погляди стосовно сталого розвитку. При-
чому значна кількість таких стійких стереотипів найчастіше не стику-
ються між собою, що спричиняє різне розуміння проблем, і, як наслідок, 
суперечливість оцінок тих або інших пропозицій з їх вирішення.

У найзагальнішому вигляді можна виокремити три основні типи 
господарювання: фінансовий, технологічний і екологічний, або, відпо-
відно, фінансово, технологічно й екологічно орієнтовані типи. остан-
ній, щоправда, тільки декларується, а в розвиненому вигляді харак-
терний для так званих примітивних народів, які зберігають екологічно 
орієнтований тип господарювання завдяки тому, що спираються на мі-
фологізовану систему світогляду. але в такому випадку слід говорити 
не про “примітивізм”, а про інакшість, що не одне й те ж. саме тому 
принциповим стає питання збереження необхідної етноприродної різ-
номанітності для забезпечення стійкого функціонування національної 
господарської системи. Принцип утворення того або іншого типу госпо-
дарювання визначається народом залежно від обраних цільових орієн-
тирів розвитку, де найсуттєвішою є роль світоглядних позицій. 

Виходячи з цього, для фінансово орієнтованого типу господарюван-
ня поняття сталого розвитку формується під впливом гіпертрофікації 
фінансового фактора, а відносини з іншими типами господарювання й 
природою в цілому неминуче матимуть ресурсоексплуатаційний харак-
тер. такий тип господарювання пов’язаний з інформаційними система-
ми, які накладають свій відбиток, виводячи людину за межі фізично 
відчутного світу в площину віртуального простору, де на перехресті 
психіки, розуму та духу формуються “бажання” людини. треба сказа-
ти, що нині ця проблема голосно заявляє про себе, і тому їй присвя-
чують все більше наукових досліджень. але тут слід зробити акцент 
на розкритті поняття “бажання”. цю категорію дуже виразно описав 
З. бауман [3, с. 80—84],  тому, щоб оцінити її важливість і роль у фор-
муванні концептуальних основ сталого розвитку для фінансово орієнто-
ваного типу господарювання, наведемо кілька посилань з його книги без 
детальних коментарів, залишаючи читачеві можливості для роздумів.

По-перше, “…история потребительского общества — это история 
разрушения и избавления от следующих одно за другим “твердых” 
препятствий, ограничивающих свободный полет фантазии и сокраща-
ющих “прин цип удовольствия” до размеров, диктуемых “принципом 
реальности”. “Потребность”, которая экономистам XIX в. казалась са-
мой сутью “твердости” — негибкой, строго регламентированной и ко-
нечной, была устранена и на время заменена мечтой, которая была 
гораздо более “текучей” и растяжимой, чем потребность, из-за своих 
наполовину незаконных связей с переменчивыми и надуманными иде-
ями об аутентичности “внутреннего “я”, ожидающего выражения. те-
перь для мечтаний пришла очередь быть отвергнутыми. они изжили 
свою полезность: приведя потребительское пристрастие в современное 
со стояние, они больше не могут задавать темп. требуется гораздо бо-
лее мощный и универсальный стимулятор, чтобы поддерживать потре-
бительский спрос на одном уровне с предложением. “желание” — вот 
этот необходимый заменитель: он завершает освобождение “прин ципа 
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удовольствия”, очищая и избавляя его от последних помех со стороны 
“принципа реальности”: естественное газообразное вещество наконец 
выпущено из банки” [3, с. 83—84]. По-друге, “…желание становится 
самоцелью и единственной безальтернативной и неоспоримой целью” 
[3, с. 81]. і, по-третє, посилаючись на харві Фергюсона, З. бауман ак-
центує увагу на тому, що бажання як поняття “…связывает потребление 
с самосращением и с понятиями вкуса и умения разбираться в вещах. 
человек выражает себя путем своих приобретений. но в развитом ка-
питалистическом обществе, преданном продолжающе муся расширению 
производства, это очень ограниченная психологиче ская схема, кото-
рая, в конечном счете, уступает дорогу совершенно иной психической 
“экономике”. Предмет желания заменяет желание в качестве мотиви-
рующего фактора потребления” [3, с. 83].

Другий, технологічний, тип господарювання пов’язаний з виробни-
цтвом товарної маси продукції. на відміну від розглянутого вище типу 
він орієнтований на задоволення не бажань, а традиційних потреб. 
Власне, така господарська система є антропологічною. Вона передбачає 
створення й розвиток штучного середовища проживання. Звичайно, 
господарська діяльність у зазначеному випадку може бути екологічно 
збалансованою, однак для цього необхідно, щоб вона орієнтувалася на 
обмеження вилучення екологічних ресурсів на господарські потреби. 
У разі відмови від таких обмежень провокуються процеси руйнування 
природних систем і розрив циклів їх відтворення, що ми, по суті, по-
всюди й спостерігаємо.

третій тип господарювання — екологічно орієнтований. його особ-
ливістю є цілковитий пріоритет екологічних цільових орієнтирів над 
економічними, зумовлений необхідністю забезпечення умов відтворен-
ня народу як особливої спільноти з високим рівнем самосвідомості. У 
цьому типі господарювання практично все підкоряється ідеї формуван-
ня навколишнього середовища, в якому зусилля спрямовано на під-
тримку природних систем.

Зважаючи на названі типи господарювання, слід зазначити, що в 
реальності вони співіснують паралельно, проте один превалює над ін-
шим. Для сучасної історії характерне домінування саме перших двох 
типів, причому фінансово орієнтований явно або приховано ідентифі-
кується з категорією так званого постіндустріального суспільства.

отже, ми зіштовхнулися з особливим феноменом — диференціа-
цією господарських систем за узагальненою ознакою метафункціональ-
ної орієнтації розвитку. таке методологічне сприйняття дає змогу по-
бачити приховані процеси взаємодії господарських систем не тільки 
на міждержавному рівні, а й усередині окремих великих державних 
територіальних утворень. Головне полягає в тому, що тип, спосіб гос-
подарювання — це наслідок індивідуального та неповторного, яке є 
всередині суспільства. той або інший тип господарювання потрібно 
“вистраждати” — він є причиною й наслідком трансформації основних 
світоглядних позицій народу. не всі рецепти, сформовані на чужому 
досвіді, можуть прижитися на вітчизняному ґрунті. більше того, сило-
ве нав’язування не адаптованих до особливостей певного народу госпо-
дарських систем найчастіше має руйнівний характер.

Викладене вище свідчить, що кожному типу господарювання влас-
тиве специфічне креативне поле. Для фінансового типу воно орієнтує 
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на екологічні перешкоди реалізації бажань. цей аспект надзвичайно 
важливий, оскільки бажання формуються на нематеріальній основі. 
Мотивація виходить від надмірності фінансових ресурсів, яка утворює 
специфічний тип світосприйняття й відповідну систему ціннісних орі-
єнтирів. креативне поле технологічного типу господарювання спрямо-
вує на вирішення проблем технологічного впливу на природні екосис-
теми та усунення недоліків у керуванні господарськими процесами. 
креативне поле екологічного типу господарювання орієнтує на визна-
чення екологічного фактора як не перешкоди, а обмежувача бажань. У 
цивілізаційній парадигмі розвитку, що існує, через зрозумілі причини 
такий стан поки що недосяжний.

наведене зіставлення концептуального бачення процесу формуван-
ня когнітивного поля переконує, що сталий розвиток як перспектив-
ний концепт за неправильного його використання може перетворитися 
з реальності у міф.

інноваційні домінанти
спираючись на концептуальні положення системного підходу до ви-

рішення проблем сталого розвитку, які в стислому вигляді наведені, на-
приклад, в останній роботі Донелли Медоуз [1], спробуємо взяти на себе 
сміливість стверджувати, що головною інноваційною домінантою для 
України наразі є формування адекватної національним інтересам системи 
господарювання. При цьому метапринцип творення такої системи можна 
сформулювати коротко: від індивідуалізму — до корпоративізму. 

таке бачення базується на встановленні сутнісних ознак моделі сталого 
розвитку України, яка співвідноситься з другим типом господарювання. 
але останній висуває свої вимоги щодо інноваційних методів управління 
системою, і вони мають суто національні особливості, а саме: з одного 
боку, управління процесом розвитку має забезпечувати безболісний кон-
такт з фінансово орієнтованими системами першого типу господарювання, 
з іншого — спрямовуватися на формування третього типу — екологічно 
орієнтованого господарювання. саме поєднання цих двох напрямів управ-
ління і є предметом інноваційного пошуку.

Процес корпоратизації господарського простору потрібно розгля-
дати як реакцію на труднощі, що виникли. Важливою ознакою кор-
поратизації, як відомо, є передусім гармонізація корпоративних інте- 
ресів. багато в чому саме вони формують не тільки концепти отримання 
прибутків, а й ідеологію розвитку реального сектору економіки. тут і 
виникає проблема, що за структурою є багатошаровою, оскільки зумов-
люється складною системою інтересів суб’єктів економічної діяльності, 
які зіштовхуються на певній території. Проте насамперед це стосується 
інтересів, пов’язаних з використанням територіальних природних ре-
сурсів. тому виникає необхідність переосмислити концептуальні заса-
ди застосування цих ресурсів — їх комплексну оцінку, впровадження 
сучасних методів управління ними, виявлення проблемних вузлів їх 
капіталізації як умови включення в економічні відносини, розкриття 
сутності проблеми присвоєння природоресурсної ренти і, нарешті, ви-
значення на цій основі напрямів формування інституціонального сере-
довища сталого розвитку, що відповідає сучасним вимогам.

Залишаючи читачеві можливість глибше осмислити й обґрунтувати 
запропонований дискурс, згадаємо лише про найважливіші для нас ас-
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пекти, пов’язані із зіставленням “недоліків” та “переваг” корпоратизації, 
що, як завжди, виявляються одночасно. Усе залежить від кута зору щодо 
їх прочитання. По-перше, відомо, що корпоративний спосіб організації 
економічної діяльності в межах упорядкування відносин дає змогу скон-
центрувати великі капітали, інколи в руках порявняно незначної кіль-
кості суб’єктів господарювання. По-друге, великі корпоративні системи 
здійснюють суттєвий тиск на суб’єктів господарювання, які оперують ка-
піталами середнього та малого масштабу, часто блокуючи їх саморозвиток 
і при цьому стримуючи процес індивідуалізованого розв’язання проблем 
при формуванні цілісної національної господарської системи. але ці дві 
позиції мають подвійне ціннісне визначення — негативне та позитивне. 
Втім, на вирішення цього протиріччя й повинні орієнтуватися управлін-
ські інновації. Зокрема, принцип корпоративізму необхідно пов’язати із 
традиційними для України національним, регіональним та локальним 
рівнями управління, тобто категоріально винести його на системний рі-
вень. Внаслідок цього процес трансформації національного господарського 
простору об’єктивно слід розглядати з позицій імперативних корпоратив-
них можливостей. такий підхід, безумовно, передбачає зміну методології 
сталого розвитку в напрямі еволюційного переходу до не жорстко детер-
мінованих системних цільових орієнтирів управління на тлі досягнення 
самовідтворення людино-розмірних форм господарювання. безумовно, 
ідея корпоративізму вимагає синтезу знань, що забезпечують розвиток 
різноманітних контрактних та договірних відносин між суб’єктами гос-
подарювання, перш за все крізь призму взаємовигідного обміну. а це, у 
свою чергу, передбачає цілеспрямоване формування особливого інститу-
ціонального середовища, яке реально сприяє досягненню компромісу між 
інтересами кількох сторін корпоративних відносин. При цьому перспек-
тивними стають так звані креативні форми корпоративних систем.

ключовою і водночас слабкою ланкою формування корпоративного 
господарського простору є рівень муніципального утворення. тому го-
ворити про справжню зміну суспільних відносин можна лише за умови 
розгортання процесу корпоративного самонавчання населення муніци-
пальних утворень. і в цьому питанні суттєву роль має відігравати дер-
жава як гарант мобілізації ресурсів, забезпечення здатності суб’єктів 
господарювання до саморозвитку, а також створення надійної системи 
захисту інтересів населення.

Зміна методів господарювання в межах корпоратизації передбачає змі-
ну відносин власності в напрямі домінування корпоративної власності, 
способу функціонування ринку, який регулює суспільство, а також уста-
новлення корпоративної публічної влади. отже, за уважного дослідження 
загальних тенденцій трансформації системи господарювання можна гово-
рити про зародження сучасного, постіндустріального типу корпоративної 
моделі господарювання й відповідного корпоративного управління.

наступною інноваційною домінантою сталого розвитку України є 
капіталізація як принцип організації відносин із функціональних по-
зицій. Під таким кутом зору капітал розглядається насамперед як 
продуктивна сила або вартість, що приносить додану вартість, і прин-
циповим стає питання управління цією силою, зокрема процесом від-
творення вартостей. Відомо, що на цьому шляху виникають об’єктивні 
труднощі. багато в чому вони пов’язані, з одного боку, з нерівномір-
ністю розвитку світового економічного простору, а з іншого — з інфор-
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маційною асиметрією, яка ускладнює проведення об’єктивної оцінки 
результатів зусиль, що докладаються під час тієї чи іншої економічної 
діяльності. не вдаючись до детального розкриття цього складного про-
цесу, підкреслимо одну істотну ознаку системного характеру, а саме — 
значущість процесу капіталізації ресурсів як інструменту забезпечення 
ефективного використання стратегічного потенціалу території України, 
зокрема природних ресурсів, в досягненні мети їх відтворення й навіть 
самовідтворення. Якщо відштовхуватися від розуміння того, що ре-
сурсна база будь-якої місцевості має працювати на задоволення інтере - 
сів спільноти, що на ній знаходиться, то й економічна діяльність на 
цьому просторі неминуче приведе до пошуку шляхів реалізації процесів 
капіталізації як матеріальних, так і нематеріальних активів. При ви-
значенні пріоритетів майбутнього розвитку доцільним є конструюван-
ня такого економічного середовища, в якому найбільш затребуваним 
був би той капітал, що є  найдоступнішим. Для України територіальні 
природні ресурси є саме таким капіталом, на основі якого можуть фор-
муватися інші конкурентоспроможні ланцюги створення вартості. слід 
підкреслити, що капіталізація цих активів має вирішальне значення 
при розв’язанні завдань сталого розвитку, оскільки дає змогу сформу-
лювати цілі підвищення інвестиційної привабливості та ефективності 
використання місцевих ресурсів. Відповідно, для власників як капіта-
лу, так і природних ресурсів територій головним стає ефективне роз-
міщення й використання наявних активів у господарській діяльності з 
метою максимізації їхньої вартості та доходу. 

суттєвою інноваційною домінантою сталого розвитку України та кож 
є, безумовно, формування розвиненого інституціонального середо вища.

сьогодні Україні вкрай потрібне таке інституціональне середови-
ще, яке б знімало мотиваційні обмеженості реалізації екологічних та 
економічних інтересів, оскільки нині воно характеризується наявністю 
так званих інституціональних пасток. Причина полягає в недоскона-
лості законодавчої бази щодо застосування системи ринкових стиму-
лів стосовно як заохочення, так і обмеження господарської діяльності. 
наявні протиріччя вказують на необхідність розвитку ринку і транс-
формації методів впливу держави на процес переходу до інноваційно-
го розвитку. Головний напрям удосконалення інституціонального се-
редовища  автори статті пов’язують із формуванням єдиної системи 
гармонізації відносин між колективними інтересами територіальних 
спільнот й індивідуальними інтересами приватних суб’єктів господа-
рювання. Зрозуміло, що на цьому шляху визначальними інститутами, 
які потребують розвитку, стають інститути власності та ринку, а од-
ним з найважливіших факторів забезпечення адаптивного управління 
 сталим розвитком — комбінування прав власності. отже, обґрунтування 
сталого розвитку вводиться у площину виважених управлінських дій, 
гармонізованих з інституціональною матрицею конкретної території 
та орієнтованих на встановлення рівноважних відносин власності між 
суб’єктами господарювання. Звичайно, першим кроком у цьому є за-
безпечення умов вільного перерозподілу майнових прав між різними 
суб’єктами господарської діяльності. У межах зазначених підходів до 
формування інституціонального середовища можна очікувати активіза-
цію співпраці влади, бізнесу та суспільства на основі ідеї взаємного рів-
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ноправного партнерства. При цьому домінантами інституціонального 
забезпечення сталого розвитку будуть: формування певних соціальних 
умов щодо реалізації концепту сталого розвитку; встановлення відносин 
між суб’єктами господарської діяльності, заснованих на рівноправному 
партнерстві; використання механізмів гармонізації інтересів суб’єктів 
господарювання при досягненні соціальних, економічних та екологіч-
них орієнтирів сталого розвитку.

Висновки
Досліджуючи інноваційні домінанти сталого розвитку України, ав-

тори акцентують увагу на визначенні узагальнених системних умов 
досягнення бажаних результатів самовідтворення національного гос-
подарства. ключовою ідеєю є досягнення системного гомеостазу між 
зовнішнім та внутрішнім. Зовнішнє належить до глобального, а вну-
трішнє — до національного. Домінування певної складової приведе до 
виходу системи господарювання зі стану рівноваги, і, як наслідок, до-
сягнення стану сталого розвитку буде марним. Рівновага забезпечує 
поступовий розвиток метасистеми загалом, і, навпаки, у разі її пору-
шення продукується стан стагнації. Знайти в цьому випадку механізм 
підтримки рівноважного стану і є головною управлінською домінантою. 
оскільки, виходячи з неоднорідності й нерівномірності розвитку мета-
системи та її складових, бажана рівновага є динамічною, то й модель, 
за якою вибудовують характер взаємодії глобального і національного, 
не повинна бути статичною. крім того, необхідне дотримання ще од-
нієї неодмінної умови: модель визначення шляхів досягнення бажаного 
сталого розвитку має бути креативною. Під креативністю розуміють 
здатність моделі сталого розвитку країни до формування ситуації, за 
якої, враховуючи безліч конкретних проявів, забезпечується їх пере-
роблення саме у творчому, а не в шаблонному режимі, тобто модель має 
працювати практично в реальному часі.

аналізуючи в цьому відношенні стан господарської системи Украї-
ни, слід наголосити, що стрімке відкриття економіки України назустріч 
світовому господарству показало, на жаль, загальну ментальну непідго-
товленість до сприйняття нової реальності. багато в чому така ситуація 
пояснюється несформованістю відповідної теоретико-методологічної 
бази щодо обґрунтування системи управління процесами розвитку на-
ціонального господарства в нових умовах ринкового фундаменталізму 
(термін Дж. сороса) [13].

саме тому одним з ключових теоретико-методологічних аспектів, 
який потребує осмислення, є пошук нових методів оцінювання напря-
мів розвитку через виявлення, параметризацію та визначення місця й 
ролі відтворювальних процесів на різних господарських рівнях. склад-
ність цієї проблеми зумовлена тим, що дотепер не повною мірою опра-
цьовано власне концептуальні підходи, котрі дають змогу розглядати 
національну господарську систему як цілісне утворення, здатне до ак-
тивного саморозвитку. і тут ідеться про необхідність використання си-
нергетичного методологічного інструментарію, що уможливлює аналіз 
цілісних систем, які саморозвиваються, за окремими їх елементами. 
стосовно об’єктів досліджень, висвітлених у статті, можна стверджу-
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вати, що основним питанням стає формування високоефективної ке-
рувальної системи на нових парадигмальних принципах оцінювання 
функціонування системи господарювання загалом. 

Проведений вище аналіз поглядів щодо визначення інноваційних 
домінант сталого розвитку як відповідної методології дає змогу гово-
рити про наявність у неї властивостей, що тяжіють здебільшого до 
проблеми управління свідомістю людини, формування очікувань, роз-
роблення нових технологічних принципів, тобто пов’язані з ідеями та 
відповідною ідеальною сферою діяльності. отже, на порядку денному 
перебуває проблема вивчення та пошуку сучасних методів управління 
сталим розвитком через врахування смислових просторів, які в під-
сумку визначають шляхи розвитку одночасно за багатьма напрямами, 
у тому числі духовним, культурним, соціальним і природним світом 
життєдіяльності людини. 

найбільш узагальнено модель сталого розвитку автори пов’язують з 
ідеєю господарювання. наголошуємо — саме господарювання, а не еконо-
міки. У цьому разі сталий розвиток — це простір розгортання категорії 
управління господарством для кожного конкретного об’єкта, а якщо шир-
ше — то й суб’єкта господарювання. Важливим фактом, який привертає 
увагу, є те, що жорсткої системи для з’ясування особливостей функціо-
нування такого простору немає. є лише принцип його виявлення, котрий 
визначається внутрішньою необхідністю ідентифікації, принаймні частко-
вої, сукупності причинно-наслідкових зв’язків, що визначають напрями 
розвитку і знижують при цьому ризик прийняття хибних рішень.

нині небезпечним стає процес руйнації унікального просторового 
модуля національного типу господарювання, який забезпечує етнічну, 
етнокультурну й етнополітичну самоорганізацію і самостійність. на 
сучасному етапі визначальним є орієнтир на підтримання первинних 
елементів господарювання як основи економічної безпеки країни за-
галом. Зазначимо, що первинні господарські елементи являють собою 
згорнуту форму економіки у традиційному розумінні, котра за певних 
умов розгортається у складну систему відтворювальних процесів.

сталий розвиток — це живий процес, в якому постійно формуються 
контактувальні поля індивідуумів, що моделюють свій спосіб життя в 
певних співтовариствах та умовах. є певний зв’язок між віртуальним 
рівнем методів вирішення господарських проблем і реальними форма-
ми їх втілення. складність знаходження цього зв’язку зумовлена тим, 
що реальні форми руху значно менш динамічні.

Вирішення сучасних проблем розвитку простору господарської ді-
яльності в Україні потребує впорядкування низки змістових, ієрархіч-
но підпорядкованих факторів не лише внутрішнього, а й зовнішнього 
характеру. історично значущі події, які відбуваються у світі, суттєво 
впливають на кожну державу. із системних позицій для України голов-
ним є процес поступового перетворення її на особливе цілісне утво-
рення. а отже, слід очікувати (і ми вже це спостерігаємо) глибинну 
перебудову всіх елементів господарської системи. на нинішньому етапі 
становлення країна проходить шлях пошуку адекватної реаліям форми 
господарської діяльності. і реалії сьогодні такі, що, з одного боку, на-
ціональне господарство належить до індустріального типу, причому з 
недостатньо розвиненими ринковими інститутами, а з іншого — воно 
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змушене контактувати з господарськими типами постіндустріальної 
епохи. отже, в організаційному плані слід розв’язати двоїсте завдання 
забезпечення вільного і несуперечливого розвитку двох господарських 
типів. Продуктивний пошук виходу із цієї конфліктної ситуації умож-
ливлюють розуміння характеру просторової взаємодії капіталів різних 
видів і значною мірою впорядкування відносин власності на ресурсні 
складові, що існують у державі.

Для України перехід до нового теоретико-методологічного стилю об-
ґрунтування господарських рішень є неминучим. і чим швидше ми 
опануємо нові для нашого суспільства механізми, які визначають рух 
господарських систем, тим більшою мірою убезпечимо себе від неадек-
ватних дій. Господарські рішення потрібно приймати на межі взаємо-
дії так званих м’яких і жорстких адаптивних механізмів управління. 
творчий аспект полягає в тому, щоб управлінські рішення формували-
ся на основі гармонізації інтересів суб’єктів господарювання при поєд-
нанні таких факторів, як динамізм, технології і традиції.

спільні напрями коректування інтелектуальної діяльності перебу-
вають у площині з’ясування причинно-наслідкових зв’язків між зміна-
ми суспільної свідомості й тими реальними соціальними конструктами, 
які визначають поведінку суспільства й індивіда. За уважного вивчен-
ня стає очевидним, що відносини, які встановлюються, виникають не 
спонтанно, а зазнають активного моделювання. однак цю відому істи-
ну має бути доведено до рівня сприйняття відповідними керувальними 
системами, і не лише державними, а й суспільними та бізнесовими. 
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м.А. Хвесик, и.К. Быстряков. Инновационные доминанты устойчивого разви-
тия Украины.

Рассматриваются особенности трех основных типов хозяйствования: финансово-
го, технологического и экологического, каждому из которых свойственно специфи-
ческое креативное поле. Указано, что инновационными доминантами для Украины 
являются формирование адекватной национальным интересам системы хозяйство-
вания по принципу “от индивидуализма — к корпоративизму”, капитализация, со-
здание развитой институциональной среды.

M.A. Hvesik, I.K. Bystryakov. Innovative dominants for sustainable development of 
Ukraine.

Three main types of economic ma nagement — financial, technological and ecologi-
cal — are specified. Every type of management has its own creative area. Creating of 
economic system ‘from indivi dual — to collective’, which is adequate to national men-
tality, serves as innovational dominant for Ukraine. Other priorities are: capitalization 
aimed to organize relations, in which capital is recognized as pushing force to generate 
additional value and well developed institutional infrastructure.
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прийняття позитивного рішення щодо друку статті). Реквізити для оплати 
повідомляються після підтвердження, що стаття прийнята до друку.  

Вартість публікації наукової статті є однією з найнижчих серед наукових 
фахових видань України у галузі економічних наук – 25грн. 1 сторінка + 30 грн. 
екземпляр журналу.  

Структура статті 

1. Індекс УДК (зліва, великими літерами, шрифт - жирний). 

Пункти 2, 3, 4, 5 та 6 подаються двома мовами (українською / російською та 
англійською). 

2. Автор (по центру, вказується повне ім’я, по батькові та прізвище автора, 
прізвище – великими літерами, шрифт - жирний). (Транслітерувати власні назви, 
прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. 
№ 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 
латиницею"(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF). 

3. Відомості про автора (авторів) (по центру у називному відмінку, відомості про науковий 
ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без 
абревіатур), адреса робочої електронної скриньки (які будуть зазначені у статті)). 

4. Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16, до десяти 
слів). 

5. Структурована анотація (реферат) (із переважним застосуванням безособових 
конструкцій «обґрунтовано, запропоновано, виявлено, визначено» і т.д., курсивом з абзацу) 
обсягом не менше 250 слів (необхідно відобразити у структурованому вигляді предмет, мету 
роботи; результати роботи; сферу застосування результатів). 

Статті, які містять анотації, складені неправильно і (або) неякісно 
перекладені, не можуть бути опублікованими. 
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При написанні анотації слід урахувати наступні положення: 

– предмет, мета дослідження вказуються в тому випадку, якщо вони не зрозумілі із 
заголовка статті;  

– результати роботи треба описувати точно й інформативно. Наводяться основні 
теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і 
закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним 
довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують чинні 
теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення; 

– висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, 
гіпотезами, описаними у статті; 

– відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті 
анотації; 

– варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає...»). 
Історичні довідки, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в 
авторському резюме не наводяться; 

– у тексті анотації варто вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і 
технічних документів, уникати складних граматичних утворів; 

– у тексті анотації варто застосовувати значимі слова з тексту статті; 
– текст анотації повинний бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної 

інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань; 
– положення, що викладаються, повинні логічно випливати одне з одного; 
– скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у 

виняткових випадках. 

6. Ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу, не менше восьми слів або 
словосполучень, з відокремленням їх одне від одного крапкою з комою). Ключові  
слова не повинні повторювати назви статті. 

7. Текст (напівжирним курсивом з абзацу) у структурованому вигляді із 
виділенням відповідних елементів згідно з вимогами ВАК України (постанова №7-05/1 
від 15.01.03): 

7.1. Вступ, який містить: 
– постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними 

завданнями; 
– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані 
джерела); 

– визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячена стаття, актуальність проблеми. 

7.2. Мету та завдання статті. 

7.3. Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та 
повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

7.4. Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

8. Перелік використаної літератури подається після тексту статті:  

8.1. Під заголовком «Список використаної літератури» (кегель 14, через 1 
інтервал, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється 
згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
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правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в 
«Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.).  

8.2. Під заголовком «References» – ті самі джерела, але англійською мовою, 
оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом (стандарт APA) 
(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Транслітерувати власні назви, прізвища 
та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 
"Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 
латиницею"(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF). Якщо наукова 
праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний 
опис необхідно транслітерувати латинськими літерами.  

Приклади оформлення References містяться нижче. 

Технічні вимоги до оформлення статті: 

• Формат сторінки – А 4. 
• У тексті не допускаються порожні рядки, знаки переносу, елементи псевдографіки 

та інші нетекстові символи. 
• Обсяг статті – від десяти до п’ятнадцяти друкованих сторінок. 
• Поля зліва, знизу та зверху – 20 мм, справа –10 мм. 
• Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5. 
• Абзацний відступ – 1,25 см. 
• Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий 

матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер і назву (слово «таблиця» та її 
порядковий номер вирівнюються по правому краю, назва друкується рядком нижче над 
таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони 
повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. 
Класифікація видів капіталу). 

• Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS 
Equation курсивом i нумеруються з правого боку. 

• Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним 
графічним об’єктом. 

• Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і 
розміщуються посередині. 

• При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" 
переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не 
застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab"). 

• Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, 
наприклад, [З, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер 
джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне 
джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою. 

• Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела. 
• Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела. 
• Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними. 
• Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування. 
• Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтеся на прізвище вченого 

– його публікація має бути у загальному списку літератури після статті. 
• Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається. 
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ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТТІ 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Анотація. Проблеми  інтелектуалізації  соціально‐економічних  систем  (СЕС)  запропоновано 
розглядати  з  позиції  гармонізованого функціонування  сфери  виробництва,  освіти та  науки,  а 
також  персоналу.  Графічне  відображення  інтелектуалізованого  розвитку  виробництва, 
освіти,  науки та персоналу в межах діяльності СЕС було здійснено на основі трансформації в 
квадро‐спіраль відомої моделі організації взаємостосунків у тріаді „влада‐бізнес‐університети”. 
За результатами графічного моделювання отримано зону спільних цілей інтелектуалізації СЕС, 
всі  чотири  складові  якої  перебувають  у  постійній  взаємодії,  та  запропоновано  розглядати 
інтелектуалізовану  діяльність  СЕС  у  вигляді  ланцюга  перетворень  інтелектуального 
розвитку  персоналу  в  інноваційні  продукти.  При  цьому  головними  перешкодами  на  шляху 
інтелектуалізованого  розвитку  СЕС  слід  вважати  проблеми  інтелектуалізації  персоналу, 
виробництва, освіти та науки. Встановлено, що  інтелектуалізація персоналу  (управлінського та 
виконавчого)  –  це  нагромадження  його  здатності  до  творчого  застосування  знань  і 
виробництва  інтелектуальних  продуктів,  яке  супроводжується  проблемами  нестачі  або 
відсутності інвестицій у людський капітал, а також реалізації політики управління персоналом. 
Обґрунтовано  необхідність  відповідності  розвитку  освітньо‐наукової  сфера  СЕС  в  умовах 
знаннєвоорінтованої  економіки  двом  взаємопов’язаним  вимогам:  інтелектуалізовувати  і 
бути  інтелектуалізованою.  Дослідження  особливостей функціонування виробничої  сфери СЕС 
дозволили  ідентифікувати  одну  з  найважливіших  проблем  її  інтелектуалізації:  здатності 
менеджменту  СЕС  приймати  управлінські  рішення  щодо  створення,  поширення  та 
впровадження нових техніко‐технологічних та організаційних знань. 

Ключові слова: соціально‐економічна система; інтелект; інтелектуалізація; підприємство, …. 

Svyatoslav Yaroslavovych KIS 
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PROBLEMS OF INTELLECTUALIZATION OF DEVELOPMENT OF SOCIO‐ECONOMIC SYSTEMS 

 
Abstract. Problems of intellectualization of social and economic systems (SES) are proposed to 

consider from the position of harmonized operation of the production, education and science, as well as staff. 
Graphical display of intellectualized development of manufacturing, education, science and personnel within 
SES activity has been made on the basis of transformation in quad-helix model of the famous triad 
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"government-business universities." According to the graphical modeling results the area of common 
goals of intellectualization of SES, all four components which are in constant interaction. It is proposed to 
consider SES activity as a chain of transformation of staff intellectual development into innovative products. 
The major  obstacles to the of  intellectua  SES development shoul  beconsidered the problems of intellectualization 
of personnel, production, education and research. It has been established that the intellectualization of 
staff (managerial and executive) - is its ability to accumulate the creative application of knowledge and 
production of intelligent products accompanied by problems of shortage or lack of investment in human 
capital and implementing HR policies. The necessity of accordance of education and research development of 
area SES in terms of knowledge-oriented economy to two related requirements: to intellectualize and to 
beintellectualized. The study of the functioning of the production sector of SES has allowed to identify one of 
the major problems of intellectualization, that is, a capacity of SES management to make management 
decisions regarding the creation, dissemination and implementation of new technical and technological 
and organizational knowledge. 

Keywords: socio‐economic system; intellect; intellectualization; enterprise, …. 
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Книжки, монографії 

Україномовні та росіськомовні книжки 
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Книжки іноді мають друге чи інше видання, то:  
Якщо це друге видання (2-ое издание) книжки:  
Іvanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 2nd ed, Naukova 
dumka, Kyiv, Ukraine. 
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Назва видання транслітерація або англійське зареєстроване курсив, vol. номер журналу, 
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