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Тараса Шевченка, м.Київ
ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ І
МІЖНАРОДНОМУ РИНКАХ
В статті висвітлено сучасний стан фармацевтичної галузі України,
тенденції розвитку ринку в умовах соціально-економічної нестабільності; наведено
ряд проблем, що стоять на шляху досягнення фармацевтичною галуззю вищих
конкурентних позицій; виявлено шляхи покращення конкурентоспроможності галузі
в сучасних умовах.
Ключові слова: фармацевтична галузь, конкурентоспроможність, динаміка
фармацевтичного ринку, лікарські засоби на ринку України.
Постановка проблеми. Оздоровлення української економіки і створення умов
для її стійкого зростання на тлі посилення конкурентної боротьби на зовнішньому і на
внутрішньому ринках, можливе на основі забезпечення нових технологій
конкурентоспроможності національної економіки та її суб'єктів. Актуальність цього
питання зростає у зв'язку з інтеграцією України до ЄС та процесів глобалізації, реалізації
процесів відкритості економіки, що неминуче призведе до зростання конкуренції з боку
імпорту, активно протистояти якій можна тільки на основі зміцнення конкурентних
позицій вітчизняного товаровиробника. Необхідність значного підвищення
конкурентоспроможності української продукції на сучасному етапі відзначена в
Концепції загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на
період до 2020 р., яка ставить завдання активізації джерел підвищення та реалізації
конкурентного потенціалу української економіки [1].
Аналіз останніх досліджень та постановка проблеми. Незважаючи на
високу практичну і теоретичну значимість, питання конкурентоспроможності
фармацевтичної галузі сьогодні недостатньо опрацьовані українською економічної
наукою в силу складності та багатоплановості. Фундаментальною працею в цій галузі
визнана робота професора Гарвардського університету M. Портера «Міжнародна
конкуренція». Управління конкурентоспроможністю підприємств і галузей в своїх
роботах досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: І. Ансофф, Г. Азоєв, Г. Багієв,
А.О.Старостіна, Н.Ю.Кочкіна, Н.В.Крилова, М. Гельвановскій, В.Жуковська,
І.Трофімова, А. Юданов, О.Є.Кузьмін.
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Метою дослідження є аналіз теоретичних засад і практичних підходів до
вирішення проблеми формування конкурентоздатності у фармацевтичній галузі.
Виклад основного матеріалу. На фармацевтичному ринку сьогодні наявна
продукція 160 вітчизняних виробників і понад 300 виробників з країн далекого
зарубіжжя, країн СНД і Балтії, а також 160 вітчизняних виробників, серед яких 22
підприємства, які займалися виробництвом лікарських засобів ще з часів Радянського
Союзу[2]. Тобто, можемо констатувати, що в цілому фармацевтичний сектор має
потенціал стати провідною галуззю розвитку економіки держави в коротко-,
середньо- та довгостроковій перспективах. На фармацевтичну галузь припадає
близько 0,5% ВВП країни. Зростання обсягів реалізації фармацевтичної продукції на
внутрішньому ринку України за 12 останніх років склало понад 4,4 рази в дол. США
(з 724,8 млн. дол. США в 2002 р. до 3220 млн дол. США у 2014 р. (рис.1).

Рис.1. Динаміка і прогноз розвитку фармацевтичного ринку
України,(млн.дол.США та %)
Джерело: складено автором за матеріалами [4]
В 2011-14 роках темпи зростання фармацевтичного ринку в середньому
становили 20% . Причому динаміка співвідношення іноземних і вітчизняних
виробників (у товарній формі) поступово збільшується на користь останніх. Так, в
2014 році частка вітчизняних лікарських засобів склала 71,6% в натуральному
вираженні і 36,7% в грошовому (рис.2).

Рис.2.Структура походження лікарських засобів на ринку України
Джерело: складено автором за матеріалами [4]
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Аналіз споживання лікарських засобів у розрізі регіонів України за
підсумками 2014 показав, що сукупний обсяг продажів всіх категорій товарів
«аптечного кошика», а саме лікарських засобів, виробів медичного призначення,
косметики та дієтичних добавок, склав 40,8 млрд. грн., продемонструвавши приріст у
розмірі 13,8% в порівнянні з попереднім роком [3]. При цьому кількість реалізованих
упаковок скоротилося на 11,4%, у доларовому вираженні - на 20,2% . ВВП України
постійно знижується , за даними Міністерства фінансів України, загальний
державний борг України за період з 01.01.2014 р. по 01.12.2014 р. збільшився на
77,7% і складає близько 1037 млрд. грн. Продовжується і девальвація національної
валюти, яка протягом 2014 знецінилася практично вдвічі. Крім погіршення
макроекономічних показників в 2014 році, на фармацевтичний ринок України
зробили вплив і внутрішні регуляторні зміни, такі як введення 7% ставки ПДВ на
лікарські засоби і вироби медичного призначення [4].
Проведений аналіз дозволив виявити ряд проблем, що стоять на шляху
досягнення фармацевтичною галуззю стійкості розвитку, економічної сталості та
активізації експортного потенціалу. До їх числа ми віднесли:
- економічні складнощі вітчизняних виробників, високий рівень інфляції,
високі відсоткові ставки за кредитами, зростання тарифів на енергоносії, високу
вартість капітального будівництва, демпінгову політику азіатських держав – усі ці
фактори з самого початку ставили локального виробника у нерівні конкурентні
умови із зарубіжними та, за експертними оцінками, знижували конкурентну здатність
вітчизняних фармацевтичних виробників до 50% [5];
- суттєву залежність українських виробників лікарських засобів від
імпортних поставок фармацевтичних субстанцій. Субстанції вітчизняного
виробництва складають лише 30% від загальної кількості, усі інші імпортуються з
Китаю, Німеччини, Індії, Росії та США) [5, 6];
- нездатність вітчизняної фармацевтичної промисловості задовольнити
потреби українського фармацевтичного ринку в готових лікарських засобах за
основними фармакотерапевтичними групами [7];
- недостатню інноваційно-інвестиційну активність значної частини
українських фармацевтичних компаній. Активізація наукової бази, створення
розвинутих і спеціалізованих факторів конкурентної переваги галузі, а також
залучення іноземних інвестицій для її розвитку створює довгострокову основу для
конкурентної переваги і сприяє переорієнтації експорту українських виробників до
країн Західної, Центральної та Східної Європи, Північної Африки посиленню їх
конкурентоспроможності[5, 7].
Для подолання комплексу системних проблем на державному рівні було
розроблено Стратегію розвитку фармацевтичної промисловості України на період до
2020 р., метою якої є перехід на інноваційну модель розвитку фармацевтичної
промисловості країни [7]. На нашу думку, реалізація основних завдань «Стратегії»
дозволить фармацевтичній галузі підвищити рівень конкурентоспроможності на
вітчизняному ринку та зміцнити свій рейтинг на світовому фармацевтичному ринку.
До основних завдань слід віднести:
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- підвищення конкурентоспроможності вітчизняної фармацевтичної
промисловості шляхом гармонізації українських стандартів з розробки та
виробництва лікарських засобів до міжнародних вимог;
- стимулювання розробки та виробництва інноваційних лікарських засобів і
підтримку експорту українських ліків, у тому числі за рахунок опанування
додаткових механізмів фінансування розробок оригінальних ліків;
- захист внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції та
вирівнювання умов доступу на ринок для вітчизняних і зарубіжних виробників;
- технологічне переозброєння української фармацевтичної галузі;
- вдосконалення системи підтвердження відповідності якості лікарських
засобів, включаючи заходи щодо усунення надлишкових адміністративних бар'єрів з
реєстрації вітчизняних ліків та забезпечення належного контролю за їх якістю.
Висновок. Аналіз стану фармацевтичної галузі, яка виступає одним із
найважливіших секторів економіки України, показав залежність українських
виробників готових лікарських засобів від імпортних поставок фармацевтичних
субстанцій, а виявлена недостатня інноваційна активність значної частини
українських фармацевтичних компаній не дозволяє реалізовувати заходи щодо
вдосконалення сфери розробки, виробництва та просування фармацевтичної
продукції в країні. Усунення цих негативів дозволить підвищити потенціал,
конкурентоспроможність фармацевтичної галузі України на національному та
міжнародному ринках.
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Дербенева Я.В.
Конкурентоспособность фармацевтической отрасли
Украины на национальном и международном рынке и перспективы ее повышения. В
статье освещено современное состояние фармацевтической отрасли Украины,
тенденции развития рынка в условиях социально-экономической нестабильности;
приведен ряд проблем, стоящих на пути достижения фармацевтической отраслью
высших конкурентных позиций; выявлены пути улучшения конкурентоспособности
отрасли в современных условиях.
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, конкурентоспособность,
динамика фармацевтического рынка, лекарственные средства на рынке Украины.
Derbenova I. V. Pharmaceutical industry of Ukraine: competitiveness in national
and international market, prospects of its enhancement
The article describes the current state of the pharmaceutical industry of Ukraine,
market trends in terms of socio-economic instability; the number of problems facing the
pharmaceutical industry on the way to higher competitive position; the ways of improving
the competitiveness of the industry in modern conditions.
Keywords: pharmaceutical industry, competitiveness, the dynamics of the
pharmaceutical market, medicines in Ukraine.
УДК: 330:330.8:338.2
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»
Анотація.Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних з еволюцією
поняття «економічна безпека» та взаємозв’язку економічної безпеки малого та
середнього бізнесуз економічною безпекою держави.
Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, економічна
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безпека держави, економічна безпека підприємництва, економічна безпека малого
бізнесу та середнього бізнесу.
Постановка проблеми
Розуміння сутності дефініції «економічна безпека» виходить з поняття
«національна безпека». О. Макара зазначає, що з позиції горизонтальної структури
державна безпека і національна безпека є однопорядковими поняттями, а у
вертикальній структурі державна безпека виступає в якості одного з рівнів
національної безпеки [1]. Таке визначення ієрархічної позиції державної безпеки
характерне і для економічної, яка в сучасних умовах наряду з воєнною та політичною
виступає важливою складовою системи національної безпеки, яка, в свою чергу,
згідно з Законом України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003
№ 964-IV [2] являє собою «захищеність життєво важливих інтересів людини і
громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та
потенційних загроз національним інтересам…»
Розвиток концепції економічної безпеки відбувався у взаємозв’язку з
концепцією взаємозалежності, що характеризує процес глобалізації та вплив держав
одна на одну (це зумовлено використанням взаємозалежності як раціональної основи
політики економічної безпеки) [3]. Загалом нарощування процесів глобалізації
справляє суттєвий вплив на розвиток економік країн, провокуючи загрози
економічній безпеці та, на противагу, створюючи умови для розвитку національних
економік, забезпечення економічної безпеки держави, зокрема, суб’єктів
господарювання, у тому числі малих та середніх підприємств.
Американські вчені зазначають, що економічна безпека має відповідати,
щонайменше двом умовам: збереження економічної самостійності країни, її здатності у
власних інтересах приймати рішення, що стосуються розвитку економіки в цілому;
збереження вже досягнутого рівня життя населення і можливості його подальшого
підвищення [4].
У цьому контексті важливу роль в забезпеченні економічної безпеки відіграють
малі та середні підприємства (малий та середній бізнес), їх можна вважати індикатором
економічного розвитку держави. Їх роль, в першу чергу, проявляється в такому: малі та
середні підприємства акумулюють в собі значну частину ресурсів різних видів (зокрема,
більше 50% працівників промисловості протягом 2011-2015 років, були зайняті на
середніх та малих підприємства: 2011 рік – 52,7 %, 2012 – 51,67 %, 2013 – 53,07 %, 2014 –
56,24 %, 2015 – 60,86% відповідно [5];порівняно з великими підприємствами, є більш
динамічними та мобільними, для яких локація на певній території, не завжди є
обов’язковою;здатнібільш гнучко реагувати на негативний вплив внутрішніх та
зовнішніх чинниківяк то економічних, політичних, зовнішньоекономічних, соціальних;не
вимагають значних капітальних вкладень тощо.
Таким чином, малі та середні підприємства єтією основою, що сприяє
формуваннюкартини економічних відносин в країні, відображає стан їх розвитку,
виступає основою розвитку країни, а здійснення контролю економічної безпеки
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малих та середніх підприємств є головною запорукою забезпечення економічної
безпеки держави в цілому [6], а, враховуючи підпорядкованість у вертикальній
структурі економічної безпеки національній безпеці, сприяє підвищенню її рівня.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженню питань, пов’язаних з дослідженням поглядів різних науковців
на поняття «економічна безпека» присвячено багато праць вчених, зокрема таких
як:С. Бреус, Т. Васильців, В. Геєць, Т. Гладченко, І. Губський, А. Гуменюк, М.
Денисенко, В. Дергачова,Н. Дулеба, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, Д. Ковальов, Я.
Колешня,В. Мунтіян, І. Плєтникова,Г. Пастернак-Таранушенко, А. Сухоруков, Т.
Сухорукова, Д. Олвей, Дж. Р. Голден, Р. Келліта багато інших.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Незважаючи на численну кількість публікацій з цієї проблематики в науковій
літературі не знайшли комплексного висвітлення питання, пов’язані з доцільністю
забезпечення економічної безпеки малого та середнього бізнесу з урахуванням
взаємозв’язку понять «економічна безпека малого та середнього бізнесу», «економічна
безпека підприємництва», «економічна безпека» та «національна безпека».
Формулювання цілей статті.
Мета статті полягає у дослідженні взаємозв’язкупонять «економічна безпека
малого та середнього бізнесу», «економічна безпека підприємництва», «економічна
безпека» та «національна безпека» з урахуванням ролі, яку малі та середні
підприємства відіграють в забезпеченні економічної безпеки держави.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Вперше про безпеку з економічної позиції згадується в праці Платона
«Держава», де він зазначає, що ідеальною є держава, з достатком, а не надлишком
проте виникнення надлишкових потреб часто призводить до розв’язання різного роду
конфліктів, у тому числі війн, у результаті чого держава зі «здорової»
перетворюється на ту, що «лихоманить» [7].
З виникненням національних держав, перетворенням їх на основний суб’єкт
міжнародних відносин безпека набула характеру національної безпеки. Проте як
категорія «економічна безпека» почала вживатись у зв’язку з використанням
дефініції «національна безпека». Ще англійський філософ і політичний мислитель
ХVI-XVII століть ТомасГобс зазначав, що національна безпека не тільки
центрдержавницької діяльності, а – головний сенс існування держави [8].
Концепція національної безпеки як філософії досягнення стійкого стану
держави пов'язана з подіями, які називали в історії як Вестфальський мир, в ході яких
концепція
суверенної
держави
стала
основою
нового
міжнародного
порядку.Найбільш ранні згадки про концепцію національної безпеки відносяться до
1790, які були зроблені в Єльському університеті. Історично поняття національна
безпека включало в себе політичну, військову та економічну сфери [9, с. 311].
У XX ст. поняття національної безпеки було вперше введене до політичного
лексикону в посланні президента Т. Рузвельта Конгресу США у 1904 p., де їм було
обґрунтовано приєднання зони Панамського каналу інтересами національної безпеки[8].
У подальші роки проблематика національної безпеки широко розглядалась
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американськими політологами, джерело якої вони вбачають в теорії національних
інтересів. У 1947 р. прийнято «Закон про національну безпеку» [10] та створено у
відповідності з цим законом Раду національної безпеки США (вона посідає головне
місце в системі безпеки США) з метою інтеграції зовнішньої та оборонної політики
США ї безпеки.
Одне із класичних визначень національної безпеки дали Е. Азер і Ч. Мур – це
«фізичний захист держави від зовнішніх насильницьких загроз переважно воєнного
характеру». Як адекватне сучасним умовам розвитку людства можна вважати
визначення, запропоноване Фондом міжнародної безпеки ЮНЕСКО, що трактує
поняття національної безпеки як: «Стан суспільства, за якого сукупність державних і
суспільних гарантій забезпечує його стійкий розвиток, захист базових інтересів нації,
джерел його духовного і матеріального благополуччя від зовнішньої та внутрішньої
загрози» [11, с. 165].
Згідно зі Стратегією національної безпеки США, зокрема у редакції,
прийнятій у лютому 2015 р., крім воєнної і зовнішньополітичної сфер (як було
спочатку) національна безпека США охоплює також і економічну, і енергетичну, і
внутрішньополітичну, і кібернетичну та інші сфери [12, с. 5].
У 1997 р. було прийнято Концепцію (основи державної політики)
національної безпеки України [13], у якій було визначено національні інтереси,
внутрішні і зовнішні загрози їх реалізації, основні напрямки державної політики
національної безпеки України в економічній сфері.
Розвиток теорії криз спонукав розвиток інноваційної теорії і теорії економічної
безпеки держави. На розвиток теорії економічної безпеки, крім того, вплинули процеси
глобалізації світової економіки. Наслідки глобалізації є неоднозначними навіть для
розвинутих країн. Поряд з позитивними результатами, вони провокують загрози
глобального характеру в економічній, фінансовій, соціальній, інформаційній та інших
сферах. З посиленням глобалізації світової економічної системи все більша уваги має
приділятися проблемам економічної безпеки [14].
Проблематика національної безпеки у взаємозв’язку з економічною
безпекою на всіх рівнях залишається одним з центральних питань в дослідницькій
діяльності науковців.
Вперше термін «економічна безпека» застосований Ф. Рузвельтом у 1934 р.,
коли американська економіка перебувала у стані глибокої кризи. Післявоєнний етап
розвитку світової економіки довів важливість дослідження проблем забезпечення
економічної безпеки на рівні держави. Глибока наукова розробка проблем
національної безпеки і, зокрема, — економічної безпеки, у розвинутих країнах
активно проводиться, починаючи з 80-х років XX ст. [14].
Як вважає Т. Васильців [15, с. 12],у країнах Західної Європи термін
«економічна безпека» з’явився у 70-тих роках і спрощено трактувався «як
економічний метод забезпечення національної безпеки».
Значний внесок у визначення терміну «економічна безпека» зробили вчені з
США. Д. Олвей, Дж. Р. Голден, Р. Келлі та вперше у 1984 р. дали тлумачення цього
поняття у книзі «Економіка державної безпеки». Також до важливих здобутків у
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науковій сфері щодо дослідження об’єкту економічної безпеки слід віднести
дослідження таких науковців як К. Хартлей і Т. Санлер, які поширили науковий
апарат дослідження економіки оборони на немілітаристичні сфери національній
безпеці [16, с. 31-32].
У дослідженнях 90-х років ХХ ст.переважно простежується перехід від
економічної безпеки з воєнної точки зору «до концепції, в якій економічна безпека є
наслідком незалежності держави від зовнішньоекономічної політики інших країн, яка
базується на сукупності умов і чинників внутрішнього середовища»[17, с. 42].
Загалом в сучасній науковій літературі відсутнє єдине визначення
економічної безпеки. Так, досить широко Г.Пастернак-Таранушенко наводить
визначення, згідно з яким економічна безпека являє собою стан держави, що
забезпечує можливість створення і розвитку умов для плідного життя її населення,
перспективного розвитку її економіки в майбутньому та зростання добробуту її
мешканців [18, с. 29].
М. Єрмошенко пропонує в межах поняття «економічна безпека» розглядати
спроможність держави самостійно виробляти та здійснювати власну економічну
політику, а також визначати та реалізувати власні національні інтереси тощо [19, с. 26].
Я. Жаліло дефініцію «економічна безпека» визначає як складну багатофакторну
категорію, що характеризує здатність національної економіки до розширеного
самовідтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного населення і
держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу
нормальному розвитку країни, забезпечення конкурентоспроможності національної
економіки у світовій системі господарювання [20, с. 99].
Відповідно до наказу Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України №1277 від 29.10.2013 року (наказ Міністерства економіки України
02.03.2007 № 60 «Про затвердження методики розрахунку рівня економічної безпеки
України»втратив чинність) затверджені Методичні рекомендації щодо розрахунку
рівня економічної безпеки України[21], згідно з якими «економічна безпека – це стан
національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та
зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому
економічному середовищі і характеризує здатність національної економіки до
сталого та збалансованого зростання. Згідно з цими рекомендаціями до складових
економічної безпеки відносяться такі: виробнича, демографічна, енергетична,
зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, продовольча,
соціальна, фінансова безпеки.
А. Гуменюк [17, с. 5-6.] відмічає, що «економічна безпека держави як
цілісна, єдина цілеорієнтована система потребує досліджень для окреслення
методологічного базису економічної безпеки галузі, сектору економіки,
регіонального господарського комплексу, підприємства, домашнього господарства,
особи, тобто всіх невід’ємних елементів моделі складу соціально-економічної
макросистеми держави».
Я. Жаліло визначає такі основні рівні національної економічної безпеки як
держави загалом, суб’єкта господарювання (підприємства) та особи, а критеріальною
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ознакою поділу інтересів економічної безпеки різних рівнів ієрархії управління
економікою вважає зміст відтворювальних процесів [22].
Т. Гладченко [23, с.5-7] обґрунтувала доцільність виокремлення економічної
безпеки рівень держави, регіону, галузі, підприємства, людини та зазначила, що це є
об’єктивною передумовою вивчення категорії «економічна безпека підприємництва».
Загалом в сучасній економічній науковій літературі відсутнє єдине
визначення економічна безпеки, і зокрема економічної безпеки підприємства, яка за
змістом є частиною економічної безпеки вищого рівня (держави) та являє собою в
цілому стан захищеності від негативних впливів внутрішнього та зовнішнього
середовища, що відповідає визначенню економічної безпеки в Методичних
рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [21]. Зокрема, до
визначень, що найбільш повно характеризують зміст економічної безпеки
підприємства, можна віднести такі: «захищеність діяльності підприємства від
негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути
різноманітні загрози чи пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються
негативно на його діяльності»[24]; «стан захищеності його діяльності від зовнішніх i
внутрішніх загроз, а також здатність адаптуватися до існуючих умов, які не
впливають негативно на його діяльність» [25];«стан ефективного використання
ресурсів і наявних ринкових можливостей, що дозволяє підприємству уникнути
внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує його тривале виживання та стійкий
розвиток на ринку відповідно до обраної місії»[26].
Н. Дулебою [27] зроблена спроба класифікувати поняття «економічна
безпека підприємства» за шістьма етапами з виділенням загроз та недоліків у
трактуванні цього поняття. Зокрема, на 1-му етапі, що тривав протягом 1991-1997
років поняття «економічна безпека підприємства» визначалась як «забезпечення умов
збереження своїх комерційних таємниць, інтелектуальної власності і інших секретів
підприємства»; на 2-му етапі (1998-1999) економічна безпека підприємства являла
собою «захищеність діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього
середовища»; на 3-му етапі (1999 – 2001) економічна безпека підприємства
розглядалась «з позиції окремих аспектів його господарської діяльності»; на 4-му
етапі (1999 – 2002) відбувалось виділення «функціональних складових економічної
безпеки підприємства»; на 5-му етапі (2002-2005) відбулось ототожнення
економічної безпеки підприємства «з ефективним його функціонуванням у ситуації
ризику»; на 6-му етапі (почався у 2005 році і триває по теперішній час, за
формулюванням автора) зроблені спроби «розглянути економічну безпеку
підприємства залежно від галузевої приналежності підприємства». Таким чином,
можна зазначити, що таке бачення автора поняття «економічна безпека
підприємства» свідчить, що на внутрішні і зовнішні загрози поділ відбувався на 4-му
етапі, на 5-му етапі увагу акцентували на розгляді впливу на економічну безпеку
підприємства зовнішніх чинників, а на 6-му – відбулось переосмислення
необхідності дослідження впливу на економічну безпеку підприємства як внутрішніх,
такі зовнішніх чинників в комплексі.
Зважаючи на роль малого та середнього бізнесу в забезпеченні еко-
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номічного розвитку та економічної безпеки держави, як зазначають В. Дергачова
та Я. Колешня[6], ключова роль належить контролю та підтриманню економічної
безпеки суб’єкта підприємництва, зокрема це стосується малих та середніх
підприємств (малого та середнього бізнесу). Вони відмічають, що, зокрема за
рахунок впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, вітчизняні
підприємці
можуть
підвищити
свою
конкурентоспроможність,
конкурентоспроможність економіки в цілому та рівень економічної безпеки. Саме
у результаті впровадження досягнень науково-технічного прогресу на рівні
держави визначається їх доступність на рівні окремого малого підприємства, і в
цьому виявляється «діалектична єдність економічної безпеки держави та
економічної безпеки підприємництва».
Висновки.
У зв’язку з зазначеним можна зробити висновок, що приділення недостатньої
уваги дослідженню економічної безпеки в цілому та окремим її складовим є не тільки
загрозою економічній безпеці як суб’єктів господарювання, зокрема, малих та
середніх підприємств, але й економічній безпеці держави в цілому. З урахуванням
цього можна говорити, що в сучасних умовах доцільним вбачається посилення
контролю економічної безпеки малого та середнього бізнесу з урахуванням
специфіки їх функціонування, ролі, яку вони виконують в забезпеченні економічної
безпеки держави з метою нівелювання або своєчасного виявлення та розробки
заходів задля зменшення негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників та
підвищення рівня як економічної безпеки держави, так і національної безпеки.
Задля забезпечення економічної безпеки малого та середнього бізнесу
необхідно розробляти та реалізовувати заходи з урахуванням того, що малі та середні
підприємства є ключовою ланкою економічної безпеки підприємства,
підприємництва та держави в цілому.
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ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
УДК 338.2; 339.9

РЕДЗЮК Є.В.
к.е.н., доц., с.н.с. сектору міжнародних фінансових
досліджень ДУ «Інститут економіки та
прогнозування» НАН України

УКРАЇНА І ГЛОБАЛЬНЕ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗРОСТАННЯ
Анотація. Автором проведено дослідження української економіки на
інноваційність та порівнявши її з іншими країнами світу запропоновано низку
заходів щодо перебудови вітчизняної економіки з трансформацією від сировиннодобувної моделі розвитку до інноваційно орієнтованої економіки.
Ключові слова: українська економіка і глобалізація, інноваційноінвестиційне зростання економіки України, міжнародна економіка, глобальне
інноваційно-інвестиційне зростання.
Постановка проблеми. Міжнародні провідні рейтинги України в соціальноекономічній сфері свідчать про те, що в останні 1-1,5 роки відзначаються незначні
зрушення у покращенні показників інноваційних індексів, з дерегуляції бізнесу та у
боротьбі з корупцією, але це не завжди є повноцінним індикатором успіху країни на
зовнішніх ринках та у внутрішніх соціально-економічних параметрах розвитку. Є
необхідність у переосмисленні та з’ясуванні причин того, чому Україна не є
інноваційно орієнтованою і конкурентоспроможною країною ХХІ століття, а
залишається сировинно-добувною та аграрною країною з низькою часткою
інноваційного та науково-технічного сектору економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системним дослідженням
міжнародної економіки і міжнародних інноваційно-інвестиційних процесів
займались низка провідних вітчизняних та іноземних вчених: О. Білорус, В. Геєць,
Т. Богдан, Дж. М. Кейнс, С. Кораблін, Д. Лук’яненко, Т. Майорова, А. Сидорова,
А. Філіпенко, Р. Рут Френклін, У. Шарп та ін. Враховуючи їх значний внесок у
з’ясуванні парадигми розвитку міжнародної економіки, міжнародної торгівлі,
глобальної інноваційно-інвестиційної політики, відзначимо суттєву динамічність,
нестабільність і навіть хаотичність деяких сучасних міжнародних економічних
процесів, що вимагає пошук нових підходів до більш сталого і системного розвитку
економіки України в глобалізованій економіці.
Мета статті – дослідити міжнародні рейтинги стану інноваційної,
інвестиційної і соціально-економічної сфери України, відзначити тенденції її
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макроекономічних показників та сформувати пропозиції щодо посилення
конкурентоспроможності вітчизняної економіки в сучасній глобалізованій економіці.
Виклад результатів дослідження. Україна в глобальному інноваційному
індексі (Global Innovation Index) станом на 2016 рік займає 56 місце зі 128 країн світу,
які приймали участь в даному оцінюванні. Відзначимо, що за останні 5-6 років наша
країна поступово покращує свої позиції в цьому міжнародному рейтингу, а саме з 7160 місць в 2010-2014 рр. перемістившись на 10-15 позицій вперед. Причиною цьому,
на наш погляд, є об’єктивні чинники, що пов’язані, як з політичною трансформацією
та зміною інституційного середовища, так і з національними особливостями
функціонування бізнес-структур на території України. Проведені реформи з
дерегуляції та зменшення рівня корупції в Україні можливо також вплинули на
покращення показників цього рейтингу. Але незначні позитивні зрушення в цьому
рейтингу не відображаються на інших провідних світових рейтингах та показниках
української економіки в світових фінансово-економічних і торговельних питаннях.
Так, за оцінками «WORLD ECONOMIC FORUM» в глобальному докладі
конкурентоспроможності країн світу – Україна зі 138 країн-учасниць рейтингу
займає лише 85 місце. При цьому за період з 2007 року поступово перемістившись з
71 місця на 85 місце.
На наш погляд, вищезазначене обумовлене суттєвою дестабілізацією
соціально-економічної сфери України за останні 3 роки. Статистика основних
макроекономічних показників України суттєво погіршилась: ВВП України в 2014 р.
склав 132 млрд. дол. США і зменшився до попереднього року на 6,8% (-44 млрд. дол.
США), ВВП України в 2015 р. склав 88 млрд. дол. США і зменшився до
попереднього року на 9,9% (-44 млрд. дол. США), ВВП України в 2016 р. склав 92
млрд. дол. США і зріс до попереднього року на 1,8% (+4 млрд. дол. США); експорт
товарів з України в 2015 році знизився на 29,9%, а в 2016 році знизився ще на 5,2%
склавши всього 33,6 млрд. дол. США; з усіх видів продукції, що експортується
несуттєво зросла тільки частка сільськогосподарської продукції в 2016 році (+5,4%);
середні заробітні плати знизились з 410 дол. США у 2013 р. до 290 дол. США у 2014
р. та 165 і 180 дол. США у 2015-2016 рр. (табл. 1) [2;4;6].
Таблиця 1.
Основні макроекономічні показники України за 2000-2016 рр.

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ВВП України,
млрд. дол. США

32

85

136

165

176

176

132

88

92

ВВП України,%
зростання до
попереднього
року

5,9

2,6

4,2

5,2

0,2

0,0

-6,8

-9,9

1,8
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Продовження таблиці 1

Інфляція, %

25,8

10,3

9,1

4,6

-0,2

0,5

24,9

43,3

12,4

Торговий баланс,
млрд. дол. США

1,48

-1,9

-9,3

-14,2

-15,8

-13,7

-0,5

0,6

-2.32

-1,3

2,53

-3,02

-10,3

-14,3

-16,4

-4,6

-0,20

-3,4

1,1

9,7

26,5

34,6

31,8

24,5

20,4

7,5

15,5

0,6

7,8

6,5

7,2

8,4

4,5

2,45

3,0

3,4

19,1

39,6

103

117,3

126,3 134

142,1

126,3 116,0

14,1

12,6

53,3

58,1

64,6

66,5

70

63

71

42

157

283

331

379

410

290

165

180

Сальдо поточного
платіжного
балансу, млрд.
дол. США
Золотовалютні
резерви, млрд.
дол. США
Прямі іноземні
інвестиції, млрд.
дол. США
Загальний
зовнішній борг
України, млрд.
дол. США
Державний борг
України, млрд.
дол. США
Середня заробітна
плата, дол. США

Показники табл. 1 дають підстави зробити висновки щодо нестійкого
фінансово-економічного стану України, слабких позиціях в міжнародній торгівлі, а
також наявності системної кризи в сфері залучення інвестицій в українську економіку.
У зв’язку з цим розглянемо структуру українського ВВП за 2015 рік (табл. 2) [2].
З табл. 2 видно, що за більшістю провідних позицій Україна зосереджена в
посередницькій та примітивно-сировинних сферах діяльності. Так, на освітні,
інформаційні та телекомунікаційні послуги припадає лише 7,64% ВВП, тоді, як в
прогресивних розвинених країнах світу та країнах, що розвиваються на інноваційну
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сферу діяльності та інформаційно-комунікаційний сектор приходиться до 40-70%.
Крім того, за міжнародним масштабом українська економіка є маленькою, питома
вага ВВП України у світовому ВВП останні 10 років становила 0,2-0,1%. При цьому
за розміром території, Україна є найбільшою країною Європи, а за кількістю
населення (станом на початок 2017 року) включала проживаючих 43 млн. осіб (32
місце в світі) [2].
Таблиця 2.
Структура ВВП України за провідними сферами діяльності у 2015 р., %
Сфера діяльності

Частка у ВВП, %

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів й інші
супутні послуги

14,55

Переробна промисловість

12,08

Сільське, лісове та рибне господарство

11,92

Транспорт, логістика, поштова та кур'єрська діяльність

6,63

Операції з нерухомістю

5,78

Видобуток руди та розробка шахт і кар’єрів

4,79

Публічне управління та сфера оборони

4,76

Освітні послуги

4,21

Інформаційні та телекомунікаційні послуги

3,43

ВСЬОГО:

68,15

Спеціалізація України на виробництві сировини та неглибокій промисловій
переробці призводить до отримання готової продукції з низькою доданою вартістю.
Крім того, ціни на основні сировинні товари (металургійна продукція, хімічні
добрива, зернові, олія), що експортує Україна є нестійкими (не прогнозованими),
низькими та суттєво коливаються на світових ринках. Частка високотехнологічної
продукції в експорті вітчизняного виробництва у 2003-2016 рр. не перевищувала 5%,
тоді, як в середньому по країнах ЄС цей показник склав 17%, а сучасна світова
економіка отримує в цілому 19,6%. Відзначимо, що такі країни як Китай випускають
26,34% високотехнологічної продукції в промисловому експорті (ВВП Китаю
стабільно зростає вже понад 15 років не менше ніж на 7-8% щорічно), США –
26,25%, Південна Корея – 30,11%, Малайзія – 50,93%, Сінгапур – 53,06% [1;3;5].
Причини відставання України від інших розвинених країн світу та країн, що
розвиваються, на наш погляд, полягають у відсутності інституційних основ розвитку
сталих суспільно-економічних відносин, розфокусованості та дефрагментованості
різних представників суспільства, наявності тактичних егоїстичних інтересів
політичних та олігархічних груп, партій та посадових осіб, які нехтують законами і
правами, посилюють хаос, непередбачуваність та нівелюють будь-які конструктивні
ініціативи. Тому, як наслідок, спостерігається відсутність прийнятної, довгострокової
для суспільства парадигми розвитку. Цим пояснюється неможливість проведення
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структурних реформ в Україні. Так, вітчизняна економіка потребує розвитку ринку
фінансових послуг, залучення іноземних інвестицій та технологій, але законодавчі
акти по реформам банківської системи, страхового і фондового ринку, валютного
регулювання тощо – є взаємонепов`язаними між собою, націлені на інтереси не
суспільства, а контрольні функції відповідного регулятора або інтереси крупного
капіталу, взаємодії і бачення цілісного та конкурентного інвестиційно-фінансового
ринку України немає ні у Президента України, ні у Прем’єр-міністра, ні серед
регуляторів і міністрів, а в громадянського суспільства інструменти впливу
обмежені. Аналогічна ситуація з фінансуванням і розвитком інноваційного
підприємництва в Україні. Враховуючи перманентні політичні кризи, реформи
взагалі носять відволікаючий, поверхневий і короткотерміновий характер, що в
подальшому тільки посилює деградацію вітчизняної економіки та призводить до
зубожіння широких верств населення.
Визначивши основні проблеми і з’ясувавши позиції України в світі, на наш
погляд, є необхідність у формуванні оновленої вітчизняної інноваційної політики. Так,
закритість, інертність й пасивність українського бізнес-середовища до впровадження
інновацій можна змінити регулятивно-стимулюючими заходами. На наш погляд,
основними інструментами такої політики є впровадження оновлених стандартів до
амортизації, до оновлення основних фондів та виробничого обладнання, до пільгового
реінвестування прибутку у виробничі потужності тощо. В Японії є податок на
використання застарілих технологій і виробничих потужностей. У зв’язку з цим всі
працівники японських підприємств (від простих робітників й до генерального
директора), щоб не сплачувати цей податок зацікавлені в постійному підвищенні
ефективності виробництва, взагалі, і свого робочого місця, зокрема. На державному рівні
доцільним є фінансування фундаментальних, прикладних і практично орієнтованих
програм для розвитку експортних підприємств з високотехнологічною продукцією,
виробничих кластерів, технопарків; тобто збільшення фінансування науки за
фундаментальними та прикладними напрямками під конкретні замовлення промислових
підприємств, для вирішення галузевих і секторальних проблем, для більш успішної
реалізації інфраструктурних проектів тощо.
На думку автора, ефективним інструментом пожвавлення інноваційного
підприємництва в Україні є впровадження в кожному обласному центрі
інфраструктурного забезпечення для інноваційних підприємців:
1) виділення зручної в контексті логістики і транспортного сполучення земельної
ділянки для індустріально-наукової діяльності (10-300 га);
2) побудова виробничо-наукових приміщень або реконструкція існуючих будівель за
сучасними стандартами під науково-виробничу діяльність;
3) забезпечення системою оперативного підключення до енерго- і водовідведення,
інтернету, каналізації та системи утилізації сміття й промислових відходів;
4) забезпечення штатними співробітниками з адміністративних, юридичних,
бухгалтерських питань, митного оформлення та ІТ-рішень;
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5) фіксація і дотримання податкових та інших преференцій для будь-якого інвестора,
що створює інтелектуальні робочі місця та реалізує інноваційну продукцію, як
мінімум на 3-5 років.
Крім того, іншою потужною складовою економічного зростання для України
є залучення прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. На відміну від
країн-сусідів прямі іноземні інвестиції (ПІІ) відіграють в українській економіці
незначну роль та суттєво не впливають на підвищення конкурентоспроможності її
підприємств на світових ринках товарів і послуг (рис. 1) [2].

Рис.1. Прямі іноземні інвестиції в Україну за 2000-2016 рр., млрд. дол. США
Відзначимо, що як видно з рис. 1 починаючи з 2013 р. ПІІ знизились майже в
2 рази і склали 4,5 млрд. дол. США, в 2014 р. – 2,45 млрд. дол. США, в 2015 р. – 3,0
млрд. дол. США, в 2016 р. – 3,4 млрд. дол. США (67% від загального обсягу ПІІ у
2016 році або 2,2 млрд. дол. США становив приплив прямих інвестицій до
банківського сектору для поповнення статутних фондів).
Такі показники обумовлені правовим нігілізмом, складністю і заплутаністю
законодавства, неможливістю захистити право власності для закордонних інвесторів
та системним корупційним здирництвом при реалізації інвестиційних проектів. За
останні 1,5-2 роки Урядом і Верховною Радою України здійснено деякі законодавчі
та регуляторні покращення із спрощення, врегулювання та прозорості у веденні
бізнес-діяльності в Україні, але в порівнянні з країнами Центральної та Східної
Європи потрібно й надалі підвищувати стандарти щодо залучення іноземних
інвестицій у продуктивні канали економіки (в сектори з високою доданою вартістю, в
підвищення продуктивності праці, в покращення інфраструктури, в якісне оновлення,
що сприятиме зростанню конкурентоспроможності українських підприємств на
зовнішніх і внутрішньому ринках). На наш погляд, найбільш принциповими змінами,
які очікує іноземний та вітчизняний інвестор є:
швидка, транспарентна і ефективна реєстрація бізнесу і полегшення
регулювання бізнесу;
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спрощення податкової системи і зменшення податкового тиску на фонд
оплати праці;
прискорення і прозорість митних процедур;
забезпечення правового захисту прав власності інвесторів і підприємців;
затвердження та створення нової системи безпеки для інвесторів і
підприємців;
забезпечення інфраструктури високої якості (електрика, водопостачання,
каналізація, транспорт і логістика).
Провідною складовою для системного інноваційного зростання в Україні є і
формування умов для стратегічного макроекономічного збалансованого розвитку з
прогнозованим рівнем інфляції, низькими рівнями відсоткових ставок по кредитах,
по лізинговим операціям тощо. Українські підприємства не мають суттєвих коштів і
можливостей для оновлення, а політична не прогнозованість, незбалансованість
макроекономічних показників і кризове «ручне управління» економікою зосереджує
значну кількість капіталів в офшорних юрисдикціях та у фізичних осіб в
накопиченнях у вільноконвертованій валюті. Інфраструктура для розвитку
інноваційно орієнтованої промисловості в Україні не відповідає сучасним вимогам.
Крім того, відбулось збільшення валового зовнішнього обсягу боргу відносно ВВП –
із 78 % станом на 01.01.2014 році до критичних 131 % станом на 01.10.2016 р.
/116 млрд. дол. США/. Рівень державного боргу зріс з 31,6 млрд. дол. США на кінець
2013 року до 43,87 млрд. дол. США станом на 01.10.2016, тобто збільшився на 36 %.
Тому надважливою умовою для системного розвитку інноваційного підприємництва
та трансформації промисловості України від сировинно-добувної й низькодохідної до
модернізованої з високою доданою часткою експортованих товарів на зовнішніх
ринках є формування стратегічного соціально-економічного плану розвитку України
із збалансованими макроекономічними показниками, що враховують дієві
запобіжники реалізації кризових явищ та має тактичні чіткі й ефективні кроки у
стабілізації макроекономічних показників, стримуванні неконтрольованої інфляції,
зменшенні енергетичного імпорту, збільшенні інвестування у складні технологічні
комплекси і продукти, впровадженні доступних кредитних і лізингових схем
фінансування тощо. Існуючий стан без проведення цілеспрямованої стратегічної
політики на оновлену високотехнологічну індустріалізацію перманентно
приводитиме Україну до чергових криз, подальшого зубожіння населення і
деградації промислового потенціалу. Україна з 2008 р. знаходиться у
переддефолтному стані, що негативно впливає на її інвестиційну привабливість та
неможливість вітчизняними компаніями залучити дешеві кредитні ресурси для свого
розвитку, у зв’язку з цим необхідно системно підвищувати рівень економічних
свобод, якісно змінити відношення в Україні до сприйняття корупції і надати
конкурентні, повноцінні й довгострокові привілеї для високотехнологічних
закордонних інвесторів [2;3].
Світові тенденції розвитку інноваційного підприємництва показують суттєве
його зростання за рахунок системного збільшення уваги від національних урядів,
підприємницької сфери та незалежних міжнародних, недержавних фондів, освітніх
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центрів, програм тощо. При цьому, на відміну від України в світі відзначається
тенденція до збільшення фінансування наукових, науково-технічних досліджень,
програм і проектів. В Україні навпаки спостерігається в десятки разів менше
фінансування, як від держави, так і від підприємницьких структур, при цьому
відзначається тенденція до його зниження, особливо державного фінансування. Тому,
на наш погляд, в умовах глобалізації, заснованої на інформаційно-комунікаційних
домінантах міжнародного соціально-мережевого суспільства, доцільним є активізація
зусиль вітчизняних науковців та інноваційних підприємців на пошук міжнародних
проектів, фінансування й орієнтація на міжнародні ринки збуту. Кооперація на
міжнародному рівні надасть більш широке коло партнерів, умов фінансування,
переваги у створенні більш конкурентоздатної продукції. Існуючі тенденції слід
розглядати як нові можливості для інноваційно орієнтованого бізнесу, яким
необхідно вчасно і вміло користуватися для збереження вітчизняного науковотехнічного потенціалу і транспарентного розвитку інноваційного підприємництва в
умовах глобалізації.
Висновки. Сировинні країни в глобалізованій світовій економіці не
контролюють власний розвиток і є залежними від різних кризових явищ. Цим
пояснюється складна макроекономічна ситуація в Україні. Нерозвиненість і
незрілість вітчизняних інституційних основ суспільно-економічних відносин
обумовлює зосередження на формуванні більш відповідальної організації вітчизняної
влади /з чіткою і прозорою системою підзвітності та показниками ефективності у
досягненні цільових критеріїв/. Також є необхідним впровадження оновленої системи
залучення іноземних інвестицій та технологій у вітчизняну економіку та формування
стратегічного соціально-економічного плану розвитку України із збалансованими
макроекономічними показниками, що враховують дієві запобіжники реалізації
кризових явищ. В цілому, для бізнес-структур при впровадженні ними інноваційної
діяльності необхідно суттєво покращити регуляторне середовище та забезпечити
сприятливі умови для впровадження нових, більш складних товарів і послуг;
підвищення продуктивності праці, оновлення основних фондів тощо. Доцільним є
впровадження законодавства та пруденційно-регулятивних механізмів на рівні країн
Центральної та Східної Європи для залучення іноземних інвестицій та стимулювання
міжнародного науково-технічного співробітництва. При цьому створення мережі
інфраструктурних центрів розвитку інноваційного підприємництва з комплексним
обслуговуванням підприємств цієї сфери надасть суттєвий імпульс для якісної і
структурної перебудови економіки України від сировинно-добувної до інноваційно
орієнтованої економіки.
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V.G. KABANOV, K.V. TSEKOV. BOOSTING UKRAINE’S INNOVATIVENESS:
TRANSITION OF UKRAINE TO INNOVATION-BASED ECONOMY
The article contains analysis of the current state of innovativeness in Ukraine and
key factors of the innovativeness that have been analyzed. Considering the given data,
statistics, and indices, recommendations regarding the improvement of business
environment and innovativeness, which would be a key factor in the transition of the
domestic economy to the one based on innovativeness, have been developed.
Keywords: innovativeness, economic growth, innovative economy, market
economy, global innovation index.
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Topicality of the research. In the modern world, innovativeness is a key
factor to the rapid and sustainable economic growth. Innovativeness, in turn, consists
of a large set of factors that define the overall ability to innovate. Ukraine’s economy
has been characterized by a sluggish growth through the years of its independence, and
many harmful factors have had a negative impact on the domestic business, thus be ing
a significant and, perhaps, essential obstacle to the country’s development.
Problem exploration level. A large number of the Ukrainian scientists have been
engaged in the research of the Ukraine’s innovativeness issue. In particular, the most
notable authors are D. Kozhusko, O. Maslak [1], Y. Dorosenko [2], L. Fedulova [3], I.
Yegorov [4], N. Smentyna [5].
Aim of the research. This research is aimed to analyze the available data
regarding innovations in Ukraine, compile it, define the strengths and wea knesses of
Ukraine in the terms of innovativeness, and give recommendations for the
improvement of Ukraine’s innovation and business environment. Scientific novelty of
this research lies in defining directions for the improvement of the innovativeness of
Ukraine.
Research working out. Innovativeness, which means an ability to develop
products (usually by the means of realization of scientific discoveries and innovative,
“breakthrough” ideas) that may be demanded by the people and mass-produce them,
has been a core of economic development since the First Industrial Revolution. In
particular, one may observe how the realization of new business ideas in the United
States in the 19th and 20th centuries – namely, railway connection across the country,
extraction and use of oil and later petroleum, the discovery of steel and the use of it in
construction, electrification of the country, and mass-production of cars – had in result
led to the dominant position of this country in the world and a growing wealth of its
citizens.
During the years of its independence, Ukraine has been heavily reliant on its
industrial Soviet heritage, which was a part of a large economic complex of the USSR,
and highly reluctant to transform its economy. The country could barely produce a ny
products without cooperation with other post-USSR countries, and especially with the
biggest former Soviet republic and the USSR successor – Russian Federation.
Moreover, the mutual industrial economic complex aimed to pursue the goals of the
Soviet leaders and high-rank communist officials in the state-regulated, planned
economy, rather than to satisfy the demand of citizens within the country. On the top of
it, almost all plants and factories built in the Soviet time were highly energy inefficient, which made those enterprises highly uncompetitive in the conditions of
market economy.
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Picture 1
Nominal GDP of Ukraine in 1987-2015 [7]
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The quasi transformation of the Ukrainian economy had led to the formation of an
eroded, so-called “market” economy with few incentives for entrepreneurs and a strong
reluctance of the state to facilitate all kinds of businesses. Instead, it had led to the crony
capitalism, where those close to the authorities and officials were able to exploit the
resource left from the USSR. Unfortunately, the situation has not drastically changed up to
now. The crony-capitalism index, compiled by the Economist Group, shows that Ukraine
occupied the fourth place in this ranking, left behind only by Hong Kong, Russia, and
Malaysia, which means that the majority of the sectors of the Ukrainian economy are
corrupted and highly dependant on the decisions of authorities [6].
ragon Capital, an investment bank based in Ukraine, carried out a research that
shows the main obstacles for foreign investments in Ukraine [8]. The survey shows that the
major obstacles are: widespread corruption (8,5 points), lack of trust in judiciary (7,5
points), military conflict with Russia (6,1), unpredictable currency and unstable financial
system (6), restrictive capital and F/X controls (5,5), complicated tax administration (5),
and cumbersome legislation (5). At the same time, foreign investors suggest to hire new
judges, prosecute high-rank officials for corruption, follow the IMF program, liberalize
foreign exchange controls, complete several transparent privatizations, streamline tax
administration, and overhaul domestic infrastructure. In our opinion, most of the suggested
actions will help to boost innovativeness too, since business environment and
innovativeness are tightly interconnected.
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Picture 2
Ukraine’s performance according to the Global Innovation Index in
2013-2016 [11]
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Even though the military conflict with Russia may appear to be a proble m, it
does not have a critical impact on business in central and western regions of Ukraine.
The example of Israel shows that even while being at war the country is able to be
economically prosperous and innovative – it is included in the top 5 of the world’s
most innovative countries and is able to brag about a high level of GDP per capita
($32,827 in 2015) [9, 10]. Unlike Ukraine, which has a vast territory, a large share of
the Israel’s territory appears to be under fire in case of war, which makes the a rgument
that the combat actions may be a significant obstacle to the economy’s transformation
and rise of innovativeness inessential.
In order to find out how it is possible to boost the innovativeness of Ukraine,
one has to investigate in which state this aspect of business is up to date. A reliable
means for analyzing the innovativeness of the country is analysis of the country’s place
in the Global Innovation Index, which is compiled by the World Intellectual Property
Organization, INSEAD, and Cornell University. This index shows that, despite the fact
that Ukraine has been promoted to a higher rank during 2013-2016, its actual score has
been dropped in 2016 behind the mark of 2013. This actually means that there is no
progress in a matter of the country’s innovativeness, and the promotion takes place due
to the fall of other countries in the index.
This index is the average of three scores: Innovation Output Sub-index, Innovation
Input Sub-index, and Innovation Efficiency Ratio. According to the 2016 data, Ukraine’s
rank is 40, 76, and 12 accordingly. Those three sub-indices contain a large set of data in
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such categories like institutions, human capital and research, infrastructure, market
sophistication, knowledge and technology outputs, and creative outputs. All these
categories include certain factors that result in a certain score for each country. Even though
there are plenty of data, and so it is difficult to assess all of the scores, we are able to
analyze the scores for the categories on the whole. As well, the index points out certain
strengths and weaknesses of each country, which gives an opportunity to find out what has
to be improved.
Table 1
Ukraine’s rank and score in different categories of the Global Innovation
Index in 2016 [11]
Category

Ukraine’s Score

Ukraine’s Rank

Institutions

48.7

101

Human Capital and Research

40.8

40

Infrastructure

32.3

99

Market Sophistication

42.1

75

Business Sophistication

30.6

73

Knowledge and Technology
Outputs

34.1

33

Creative Outputs

31.0

58

The first table in this article actually displays where Ukraine on the whole is better
at bringing innovations to the market. Unfortunately, the data show a grim picture:
Ukraine’s score is somewhat satisfactory only in such categories like knowledge and
technology outputs, human capital and research, and creative outputs. At the same time, the
current state of the institutions and infrastructure is a critical obstacle to the boost of the
country’s innovativeness. Indeed, the given ranking highlights that whereas private
businesses bring innovations to the market, the state’s role is actually important but
underperformed.
The next table shows the strengths and weaknesses of Ukraine in the matter of
innovativeness, and such poor results in the indicators like political stability, ease of
resolving insolvency, state of cluster development, and gross capital formation point to the
high inefficiency of the state. Meanwhile, the table shows that most of the strengths are
brought by certain individuals and companies.
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Table 2
Ukraine’s strengths and weaknesses in bringing innovations to the market,
according to the Global Innovation Index [11]
Strengths

Weaknesses

Expenditure on education

Political environment and stability

Government expenditure on education per
pupil, secondary

Ease of resolving insolvency

Tertiary education

Global R&D companies, average
expenditure top 3

Ease of getting credit

Gross capital formation (infrastructure)

Females employed with advanced degrees
(4th rank overall)

GDP per unit of energy use

R&D financed by foreign investments

Microfinance institutions’ gross loan
portfolio

Patent applications by origin

Investment

Utility model applications by origin (1st
rank overall)

State of cluster development

ICT services exports

Joint venture/strategic alliances deals

Industrial designs by origin

Growth rate of GDP per person engaged (i.e.
labor productivity)
National feature films produced

Unfortunately, the poor results of the country in the crucial factors for innovation
development have led to one of the worst position among its neighbors, surpassing only
Belarus in the terms of innovativeness. As the sub-indices of the Global Innovation Index
suggest, the country is doing well in the efficiency of innovativeness (12 th rank among 128
countries) and output (40th rank, which is fairly higher than the average and the total score
of the country). This means that the basic input of the country’s innovativeness is too low,
thus causing the necessity to improve its infrastructure, institutions, market and business
sophistication.
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Table 3
The rank and score of Ukraine and its neighbors in the Global Innovation
Index in 2016 [11]
Country

Score

Rank

Ukraine

35.7

56

Poland

40.2

39

Slovakia

41.8

37

Romania

37.9

48

Moldova

38.4

46

Hungary

44.7

33

Belarus

30.4

79

Russian Federation

38.5

43

Based on the given evidence, one may suggest the following recommendations for
the improvement of the country’s ability to innovate on the whole:
Simplification of legislation (i.e. adjusting it to the needs of citizens and
businesses) and overall liberalization & deregulation;
Facilitation of the creation of investment-friendly environment in the country;
Intensification of local competition by making the work of anti-monopoly
institutions more efficient;
Attraction of foreign direct investments and creation of regional clusters (in
particular, in the Western Ukraine);
Introduction of new technologies & know-how, which will result in the rise of
labor productivity;
Improvement of legal and judiciary system and establishment of the rule of law;
Improvement of the existing infrastructure, which can be carried out via PPPs;
Making the use of energy resources more efficiently, which is applicable for both
state and private companies;
Boost of the government effectiveness.
Conclusion. Based on the evidence provided above, one is able to get a clear
understanding where the Ukrainian economy and the Ukrainian legal system are lagging behind
the majority of developing countries. Unfortunately, Ukraine lacks crucial components to be
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developed (like infrastructure and institutions) in order to be innovatively successful. This
research can be used for further investigations in the field of innovations and R&D.
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КАБАНОВ В. Г., ЦЕКОВ К. В. ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ
УКРАЇНИ: ПЕРЕХІД УКРАЇНИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
У запропонованій статті представлений аналіз поточного стану
інноваційності в Україні та ключові фактори інноваційності. Видодячи із наведених
даних, статистичних фактів та індексів, розроблено рекомендації щодо поліпшення
бізнес середовища та інноваційності, що, зрештою, буде одним із ключових факторів
переходу вітчизняної економіки до такої, що базується на інноваційності.
Ключові слова: інноваційність, економічне зростання, інноваційна
економіка, ринкова економіка, глобальний індекс інноваційності.
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КАБАНОВ В. Г., ЦЕКОВ К. В., ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОСТИ
УКРАИНЫ: ПЕРЕХОД УКРАИНЫ К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В предложенной статей представлен анализ текущего состояния
инновационности в Украине и ключевые факторы инновационности. Исходя из
приведённых данных, статистических фактов и индексов, были разработаны
рекомендации касательно улучшения бизнес среды и инновационности, что, в итоге,
будет одним из ключевых факторов перехода отечественной экономики к такой,
которая базируется на инновационности.
Ключевые слова: инновационность, экономический рост, инновационная
экономика, рыночная экономика, глобальный индекс инновационности.
УДК 330.5

КРАВЧЕНКО Т. І.
аспірантка кафедри Менеджменту та економіки
Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ
ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Анотація.Сьогодні висувається питання про сталий розвиток індустрії
туризму, тобто розвиток рекреаційно-туристичного господарства певної
території чи країни в такий спосіб і в таких обсягах, які дозволяють підтримувати
збереження довкілля у незміненому вигляді. Традиційні методи господарювання в
індустрії туризму і взагалі в масовому туризмі не зовсім відповідають вимогам
сталого розвитку. Пошук оптимальніших і дружніх до навколишнього природного
середовища шляхів розвитку індустрії туризму призвів до появи таких понять, як
зелений, природний, природноорієнтований, сільський та інші види. Всі вони
об‘єднуються під дахом альтернативного туризму як своєрідна антитеза
традиційному туризму..В статті розглядаються основні напрями формування ринку
туристичних послуг, визначено економічну суть поняття факторів розвитку
туризму, розглядаються особливості розвитку ринку туристичних послуг під
впливом різних видів факторів.
Ключові слова: ринок туристичних послуг, туристичний продукт, турист,
туристський попит, туристична пропозиція, сфера туризму, туристсько-
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екскурсійні послуги, іноземний туризм, інвестиції, туристичний потенціал.
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Аннотация. Сегодня выдвигается вопрос об устойчивом развитии индустрии
туризма, то есть развитие рекреационно-туристического хозяйства определенной
территории или страны таким образом и в таких объемах, которые позволяют
поддерживать сохранение окружающей среды в неизмененном виде. Традиционные
методы хозяйствования в индустрии туризма и вообще в массовом туризме не совсем
соответствуют требованиям устойчивого развития. Поиск оптимальных и
дружественных окружающей среды путей развития индустрии туризма привел к
появлению таких понятий, как зеленый, природный, природноориентований, сельский и
другие виды. Все они объединяются под крышей альтернативного туризма как
своеобразная антитеза традиционном туризму..В статье рассматриваются основные
направления формирования рынка туристических услуг, определена экономическая
сущность понятия факторов развития туризма, рассматриваются особенности
развития рынка туристических услуг под влиянием различных видов факторов.
Ключевые слова: рынок туристических услуг, туристский продукт, турист,
туристический спрос, туристическое предложение, сфера туризма, туристскоэкскурсионные услуги, иностранный туризм, инвестиции, туристический потенциал.
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TRENDS AND DIRECTIONS OF FORMATION SERVICES
BUSINESS TRAVEL
Abstract.Today is pushing the issue of sustainable development of the tourism
industry, ie the development of recreational and tourist economy of a country or territory in
such a way and in such volumes that allow you to maintain environmental unchanged.
Traditional methods of management in the tourism industry in general and in mass tourism
does not meet the requirements of sustainable development. Search more optimal and
friendly to the environment of the ways the tourism industry has led to the emergence of
concepts such as green, natural, pryrodnooriyentovanyy, rural and other species. All are
united under the umbrella of alternative tourism as a kind of antithesis of the traditional
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turyzmu..V article the basic directions of formation of the tourist market, defined the
essence of the concept of economic factors in the development of tourism, the features of
the tourist market influenced by different types of factors.
Keywords:tourism market, tourism product, tourist, tourism demand, tourism
supply, tourism, tourist-excursion services, foreign tourism, investment, tourism potential.
Постановка проблеми. В останні роки все більшого значення набуває
туризм в житті світового суспільства. Туризм упродовж усієї історії свого
економічного існування переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка
динамічно розвивається у складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне
місце в світовій економіц і за показником швидкості обігу капіталу, кількістю
зайнятих, обсягом експорту послуг, в якості джерела доходів для національних
бюджетів [3].
ПрогнозиекспертівВсесвітньоїтуристичноїорганізаціїщодорозвиткутуризмуу
світіповноюміроюстосуютьсяіУкраїни. Адже вона має надзвичайно вигідне
географічне та геополітичне розташування, розвинену транспортну мережу, володіє
значними природно-рекреаційними та історико-культурними ресурсами, населена
працелюбним і гостинним народом. Забезпечити належну віддачу від цього
потужного потенціалу, використати його в інтересах активного відпочинку та
оздоровлення можна лише за умови чіткої організації туристичної діяльності,
зміцнення існуючої та створення нової матеріально-технічної бази, залучення
досвідчених і кваліфікованих кадрів, тобто за умови правильної організації та
ефективного управління туризмом [5]. З метою перетворення України в туристичну
державу світового рівня необхідно забезпечити чітку організацію самого туризму,
створити і зміцнити матеріально-технічну базу, залучити до неї досвідчені та
кваліфіковані кадри. Держава має сприяти розвитку туризму, раціональному
використанню та збереженню туристичних ресурсів.
Сьогодні туризм став самостійною галуззю господарства, майже 6%
світового валового національного продукту, 5% усіх податкових зборів та 7%
світових інвестицій.
Розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню надходжень до бюджету, створенню
нових робочих місць, розвитку інфраструктури, будівництву нових туристичних
об’єктів, посиленню охорони та реконструкції існуючих історико-культурних
пам’яток. У багатьох країнах світу туризм став важливим джерелом доходів
бюджету, розбудова рекреаційно-туристичної галузі та посилення її впливу на
економічний розвиток стали одним із пріоритетних напрямків розвитку світового
господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікаційсфери туризму засвідчив про
значний інтерес науковців різних галузей до цієї проблематики. Зокрема, серед
українських дослідників цими питаннями займалися О.Любіцевої, В.Куценко,
В.Пуцентейло, Ю.Забалдіної, Т.Сокол, Н.Чорненької, В.Кифяка, О.Зар уцької та
інших. В своїх праця х науковці приділяють увагу методології розробки і реалізації
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державної та регіональної туристичної політики, визначають економічні та
організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму, передумови
виникнення та принципи функціонування підприємств рекреаційно-туристичного
комплексу, класифікації їх форм і видів, плануванню фінансово-господарської
діяльності підприємств туристичної сфери, прогнозуванню розвитку регіонального
ринку туристичних послуг, механізму економічного оцінювання та регулювання
туристичної привабливості території.
Метою статті є дослідження основних напрямів формування ринку
туристичних послуг та його розвитку під впливом різних видів факторів.
Викладення основного матеріалу.Ринок туристичних послуг - це сфера
задоволення потреб населення в послугах, пов'язаних із відпочинком та змістовним
проведенням дозвілля в подорожі. Ринок туристичних послуг визначається як
туристичний регіон, країна, система, в якій здійснюється процес перетворення
туристсько-екскурсійних послуг в гроші і зворотного перетворення грошових потоків
на туристсько-екскурсійні послуги. Також ринок туристичних послуг можна
визначити
як
сукупність
споживачів
туристського
продукту,
які
мають кошти купити його сьогодні або завтра [6]. При
вивченні
напрямів
формування ринку всфері туризму необхідно враховувати специфіку
функціонування ринку туристичних послуг.
У багатьох країнах світу туризм є однією з найбільш пріоритетних галузей,
валовий національний дохід складає 20–45 %, а надходження від іноземного туризму є
основним джерелом отримання валюти. Туристичний бізнес стимулює розвиток інших
галузей господарства, таких як будівництво, зв’язок, харчова промисловість, сільське
господарство, торгівля, виробництво товарів народного споживання та ін. Цей бізнес
приваблює підприємців із багатьох причин: невеликі стартові інвестиції, зростаючий
попит натуристичні послуги, високий рівень рентабельності й мінімальний
термінокупностівитрат .
Суть ринку туристичних послуг можна розкрити через функції, які він
виконує, та надавши характеристику основним його ознакам. Сучасний туристський
ринок виконує наступні специфічні функції:
функція реалізації вартості і споживної вартості, туристського продукту;
функція організації процесу доведення туристського продукту до
споживача (туриста);
функція узгодження виробництва і споживання туристичного продукту;
підтримка балансу попиту і пропозиції на туристичний продукт;
встановлення ціннісних еквівалентів для обміну туристичним продуктом;
стимулювання ефективності виробництва туристичного продукту і
спонукання виробників до створення необхідного туристичного продукту з
найменшими затратами;
диференціації туроператорів, турагентів і їх контрагентів відповідно до їх
ефективності;
стимулююча, сутність якої полягає в тому, що ринок має виробляти саме ті
товари та послуги, які потрібні споживачам [7].
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Ринок туристичних послуг характеризується наступними ознаками:
1. Основним предметом купівлі-продажу є послуги. Туристські послуги
невідчутні. Важливе значення має надійність продукту, гарантії обіцяного рівня і
якості, також вичерпна інформація про споживчі властивості туру. Від цього
залежить довіра до фірми з боку клієнта і її стійкість на ринку.
2. При реалізації туристського продукту є розрив в часі між придбанням
продукту і його споживанням, тому важливі чіткість і надійність каналів просування
туристського продукту і відповідальність фірми, що реалізовує продукт.
3. На туристському ринку є територіальна роз'єднаність між споживачем і
виробником, тому важливим є встановлення оперативних зв'язків з віддаленими
партнерами.
4. Якість продукту більшою мірою залежить від конкретних виконавців.
5. На туристський попит впливають сезонні коливання і нерівномірність
туристського потоку. Зменшення цих негативних явищ можливе при застосуванні
методу диференціації цін на елементи обслуговування по сезону, а також через
зниження ємкості перевезень туристів.
6. Окрім покупця і продавця в механізм туристського ринку включається
величезна кількість посередницьких ланок.
Розвиток туризму в цілому залежить від комплексу умов: природногеографічних, історико-політичних, соціально-економічних, демографічних, що
склалися у суспільстві і факторів, які їх визначають.
Визначальними є внутрішні фактори розвитку ринку туристичних послуг.
Серед них – природно-географічні особливості й кліматичні умови країни, наявність
та якість природних ресурсів і можливість їх зручного використання, економічна
ситуація в країні, внутрішня політика країни, політична стабільність; суспільний лад,
рівень розвитк у продуктивни х сил, структура і рівень добробуту населення;
можливість отримання пільг і знижок на туристичні послуги за рахунок держави й
громадських організацій, підприємств та установ; стан розвитку туристичної
інфраструктури,
транспортних
мереж,
рівень
життя
в
суспільстві,
освітній та культурний рівень населення.
З точки зору впливу на туристичну діяльність усі фактори поділяються на
фактори залучення (спонукають до подорожі – природні, культурні та соціальні
умови в країні, де формуються туристичні потоки) та фактори диференціації попиту
(вплива ють на вибір м ісця подорожі – туристичні рес урси, розвито к
інфраструктури, рівень соціально-економічного розвитку країни).
Основні фактори, що впливають на розвиток туризму, можна розподілити на
дві групи: статичні і динамічні. Статичні мають незмінне в часі значення (природнокліматичні, географічні, культурно-історичні фактори). До динамічних факторів
відносяться:
- демографічні (загальне зростання народонаселення, урбанізація, тобто
збільшення частки міського населення за рахунок скорочення чисельності сільських
жителів, зміна вікової структури);
- соціальні (зростання добробуту населення розвинутих країн, що активно
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приймають участь в туристичному обміні, збільшення тривалості оплачуваних
відпусток і скорочення тривалості робочого тижня, збільшення числа працюючих
жінок і збільшення доходу на кожну родину (домогосподарство), зростання частки
самотніх людей, тенденція до більш пізнього шлюбу і створення родини,
надзвичайно швидке зростання числа бездітних пар у складі населення, зменшення
імміграційних обмежень, більш ранній вихід на пенсію, зростання усвідомлення
туристських можливостей.);
- економічні (полягають у зміні структури споживання товарів і послуг у бік
збільшення в споживчому кошику населення частки різних послуг, у тому числі й
туристичних);
- культурні (зрос тання культурного рівня населення багатьох країн і в
зв’язку з цим прагнення людей до ознайомлення із закордонними культурними
цінностями);
- науково-технічний прогрес (зумовлює швидкий розвиток матеріальнотехнічної бази туристичної індустрії, що створює необхідні умови для масового
туризму);
- міжнародні фактори (пом’якшення міжнародного клімату, перехід від
конфронтації між окремими державами до співробітництва і взаєморозуміння, процеси
глобалізації, рішення спірних міжнародних питань шляхом переговорного процесу).
На глобальному рівні в світі спостерігається сполучення двох напрямків
розвитку ринку туристичних послуг:
1) інтенсивний (розвиток індустрії туризму “вглиб”), спрямований на
урізноманітнення пропозиції на ринках всіх рівнів і відповідними провідними
позиціями на світовому та регіональному ринках;
2) екстенсивний (розвиток індустрії туризму “вшир”), спрямований на
приєднання нових територій (регіонів, країн та окремих їх частин), що на даному
етапі мають значні відносні переваги, до світового туристичного процесу шляхом
створення там індустрії туризму за світовими стандартам
В Україні прийнято Державну програму розвитку туризму на період до 2010 р.,
яка передбачає розвиток туристичного потенціалу України та створення сучасного
високоефек тивного і конк урентоздатного туристичного комплексу, що забезпечує
широкі можливості для задоволення потреб українських та іноземних громадян в
туристичних послугах. Даною програмою визначено, що метою розвитку туризм у в
Україн і є створення сприятливого організаційно-правового й економ ічного серед овища
для розвитку цієї гал узі, форм ування конкурентоспроможного на світовому ринку
вітчизняного туристичного продукту на основі ефективного використання природного та
історико-культурного потенціалу України, забезпечення її соціально-економічних
інтересів і екологічної безпеки. Для її реалізації необхідно вирішити такі основні
завдання: впровадити ефективні механізми фінансово-економічного регулювання
розвитку галузі туризму; визначити шляхи, форми та методи стимулювання розвитку
підприємництва в цій сфері; створити, з урахуванням соціально-економічних інтересів
держави, ефективну модель інвестиційної політики в галузі туризму; удосконалити
організаційні структури управління галуззю туризму; забезпечити раціональне
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використання та відновлення природного та історико-культурного середовища; прийняти
екологічні регламенти та затвердити допустимі норми освоєння туристичних ресурсів,
розробити механізми їх дії та запровадити в практику управління [2].
Основу державної політики при розробці напрямів розвитку туризму повинні
складати наступні чинники: державне стимулювання внутрішнього та іноземного
(в'їзного) туризму, поліпшення умов обслуговування туристів; поетапна приватизація
туристичних об'єктів з їх інфраструктурою; будівництво нових, реконструкція та
модернізація діючих туристичних об'єктів; державне фінансування відновлення
пам'яток архітектури, культури, історії України; залучення коштів підприємницьких
структур, суб'єктів туристичної діяльності для розвитку інфраструктури туризму;
організація приміських зон короткочасного відпочинку, створення нових
рекреаційних зон загальнодержавного та місцевого значення; сприяння організації
виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції для забезпечення
потреб туристів і відпочиваючих у високоякісних продуктах харчування; залучення
приватного сектора, особливо у сільській місцевості, до рекреаційно-туристичного
підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму (сільського зеленого
туризму); створення сприятливих умов для розвитку активних видів туризму
(оздоровчо-спортивного, екологічного, пригодницького тощо); державне сприяння
просуванню на м іжнародний ринок туристичного продукту України через
міждержавні угоди та програми; створення сучасної інформаційно-маркетингової
служби у сфері туристичного бізнесу; проведення науково-дослідних, проектних і
пошукових робіт з актуальних проблем розвитку рекреаційно-туристични х
господарств, використання природного та історико-культурного потенціалу країни;
проведення комплексних ландшафтно-екологічних та історико-культурних
досліджень території України тощо.
Висновки. Отже, на сьогодні існують всі необхідні передумови для
розвитку галузі туризму в Україні, на який впливають як позитивні, так і негативні
фактори, пов’язані з політичною, законодавчо-правовою та соціально-економічною
ситуацією в країні та світі. Реалізація основних напрямів розвитку ринку
туристичних послуг стимулюватиме туристичну діяльність в Україні, посилить
взаємозв'язок туризму з іншими пріоритетними сферами соціального, економічного
та культурного розвитку окремих регіонів і всієї країни, що в свою чергу, сприятиме
зростанню авторитету України на світовому ринку туристичних послуг, зміцненню
економіки країни, наповненню державного бюджету, створенню потужної
туристичної галузі, зростанню добробуту українських громадян, збереженню
історико-культурної спадщини, піднесенню духовного потенціалу суспільства.
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ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПАПЕРОВОЦЕЛЮЛОЗНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та
практичними завданнями. Спрямованість на інноваційний розвиток залишається
важливим фактором стратегічного розвитку держави, попри кризові явища у світовій
фінансовій сфері і в економіці ряду провідних країн світу. В Україні інноваційний
процес відбувається дуже повільно. Він практично не зазнав змін навіть за часи
економічного піднесення. Більш того, внаслідок дії ряду об’єктивних причин
(переважно зовнішніх по відношенню до промислової діяльності) у підприємств
значно знизився інтерес до інтелектуальної складової інноваційного процесу
(досліджень і розробок, придбання нових технологій, прав на патенти). В
подальшому це може супроводжуватися погіршенням якості і рівня інновацій,
подальшим сповільненням інноваційної активності вітчизняних підприємств.
Інноваційний
процес
української
економіки
характеризується
суперечливими тенденціями. З одного боку, накопичений значний потенціал
фундаментальної і галузевої науки. З іншого - залишається низький рівень
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впровадження результатів наукових досліджень до практичної реалізації інновацій на
підприємствах.
Аналіз останніх публікацій по проблемі; невирішені частини
дослідження. Проблемам активізації інноваційної активності промислових
підприємств присвячені праці таких науковців, як В. Гейця, І. Грищенка, Ю. Бажала,
В. Денисюка, Ю. Макогона, Д. Маліцького, О. Михайліцької, А. Мокія, О. Саліхової,
В. Семиноженка, В. Соловйова, Л. Федулової та багатьох інших. Разом з тим, в
дослідженнях науковців питання впровадження інноваційного і стратегічного
менеджменту розглядаються загалом на підприємствах, але не розглядаються в
межах окремої галузі.
Мета дослідження. Метою статті є дослідження стану інноваційної
активності підприємств целюлозно-паперової промисловості України та
обґрунтування заходів їх подальшого інноваційного розвитку в сучасних умовах.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Термін «інновація»
походить від латинського слова «innovato», що означає оновлення або поліпшення.
Відповідно до міжнародних стандартів, інновація визначається як кінцевий результат
інноваційної діяльності, який дістав втілення у вигляді нового або удосконаленого
продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого технологічного
процесу, що знайшов використання у практичній діяльності [3].
При централізованому управлінні економікою для позначення відповідних
процесів часто застосовувались поняття «впровадження досягнень науки та техніки»,
«управління науково-технічним прогресом» тощо.
Метою інновації є підвищення конкурентоспроможності фірми, товару,
послуг і збільшення за рахунок цього прибутку фірми.
Інновація – винахід майбутнього … Вона повинна пронизувати компанію і
охоплювати всю її діяльність: нові продукти, послуги, процеси, стратегії, бізнесмоделі, канали збуту і ринки… Креативність – висування нових ідей, а інновація –
втілення їх на практиці. Ціль інновації – створення нової цінності, сприйманої
споживачем [5].
Загальноприйнятою є наступна класифікація інновацій:
введення нового продукту (товарна інновація);
введення нового метода виробництва (технологічна інновація);
створення нового ринка товарів або послуг (ринкова інновація);
освоєння нового джерела поставки сировини або напівфабрикатів
(маркетингова інновація);
реорганізація структури управління (управлінська інновація) [1].
За рівнем новизни інновації класифікують на: нові; вдосконалені;
потребуючі капітальних вкладень; оазисні; поліпшуючі; псевдоінновації; радикальні;
ординарні; вдосконалюючі.
В залежності від сфери застосування інновації класифікують на: товарні;
технологічні; організаційні; економічні; громадські; технічні; соціальні; правові
(юридичні); політичні.
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Виходячи з того, в якій області здійснюються вимірювання, можна виділити
інновації продуктові, технологічні і організаційно-управлінські.
Суттю інноваційної діяльності є забезпечення створення поширення
інновацій, які характеризуються нововведеннями у всіх галузях та напрямках
розвитку: технічному, технологічному, управлінському. На думку М. Портера саме
інновації здатні створювати конкуренті переваги підприємств [9].
Процес пов’язаний з ініціацією, плануванням, розробкою, створенням,
впровадженням, освоєнням, та поширенням інновацій у всіх напрямах економічного
розвитку називається інноваційним. Інноваційна діяльність - це діяльність
спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок, яка зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів та
послуг [2].
Основа інноваційного процесу – це процес створення і освоєння нових
технологій, потребуючий, як правило, фундаментальних досліджень, направлених на
отримання нових знань про розвиток природи і суспільства безвідносно до їх
конкретного використання [1].
Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних
галузей національного господарства, можна умовно поділити на дві групи:
традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне
функціонування національного господарства, його галузей і підприємств, а
інноваційні – розвиток останніх на якісно новому рівні. Впродовж тривалого періоду,
коли економіка функціонувала і розвивалась переважно за рахунок екстенсивних
факторів (застосування постійно зростаючого обсягу суспільних ресурсів –
персоналу, виробничих фондів), у виробництві домінували традиційні процеси і
явища. Оскільки екстенсивні фактори практично себе вичерпали або їх дія стала
економічно невигідною, розвиток та інтенсифікація сучасного виробництва мають
базуватися переважно на нових рішеннях у галузі технології, техніки, організаційних
форм і економічних методів господарювання. Опрацювання, прийняття і реалізація
таких рішень складають зміст так званих інноваційних процесів. У звичному
розумінні інноваційні процеси, що мають місце в будь-якій складній виробничогосподарській системі, характеризуються сукупністю безперервно виникаючих у часі
і просторі прогресивних, якісно нових змін. Результатом інноваційних процесів є
новини, а їх впровадження у господарську практику визнається нововведенням.
Інноваційні процеси започатковуються певними галузями науки, а завершуються у
сфері виробництва, спричинюючи у ній прогресивні зміни. Технічні новини і
нововведення проявляються у формі нових продуктів (виробів), технологій їх
виготовлення, засобів виробництва (машин, устаткування, енергії, конструкційних
матеріалів).
Важливою умовою зростання ефективності виробництва і подальшого
розвитку є активізація інноваційної діяльності підприємств. Інноваційна активність,
спрямована на розвиток конкурентних переваг, може існувати за умов постійного
оновлення виробництва і впровадження інноваційних технологій, виготовлення і
розширення асортименту високоякісної продукції.
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Для того, щоб розвиватися, кожне підприємство повинно бути інноваційно
активним. Це є особливо актуальнім і для підприємств целюлозно-паперової
промисловості України.
В Україні папір почали виготовляти ще понад 400 років тому. Основні
підприємства промисловості розміщено в переважно в лісопромислових районах
України – Карпатському і Поліському, внаслідок орієнтації їх діяльності на
сировинні (лісові) та водні ресурси.
На сьогоднішній день найбільшими підприємствами галузі є:
1. Целюлозно-картонний завод у м. Жидачеві Львівської області.
2. Картонно-паперовий комбінат в м. Обухові Київської області.
3. Картонно-паперова фабрика в м. Понінка Хмельницької області.
Великі підприємства целюлозно-паперової промисловості розташовано в
м. Києві (картонно-паперовий комбінат), м. Рахові (картонна фабрика), м. Херсоні
(целюлозний завод), м. Ізмаїлі (целюлозно-картонний завод), м. Корюківці
Чернігівської області (фабрика технічних паперів), м. Малині Житомирської
області (паперова фабрика) [4].
В Україні не вистачає паперу власного виробництва, тому його закуповують
в інших країнах, головним чином в Росії. Щорічно галузь забезпечує випуск товарів
на 5,5 млрд. гривень, при цьому 50% його припадає на 42 потужні підприємства [10].
На сьогоднішній день в целюлозно-паперовій промисловості України є такі
основні проблеми:
1. Сильна залежність підприємств галузі від зовнішнього кредитування.
2. Велика зношеність основних фондів. На деяких підприємствах вік
устаткування перешугнув столітній рубіж.
3. Паперове виробництво вимагає значних капіталовкладень.
5. Щорічне скорочення кількості підприємств-виробників картоннопаперової продукції.
4. Низький ступінь інноваційної активності підприємств галузі [6].
5. Зниження попиту на продукцію вітчизняних товаровиробників на
внутрішньому ринку.
6. Несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість підприємствам експортерам вітчизняної продукції.
7. Підвищення цін на енергоносії, частка яких у структурі собівартості
продукції надто висока, особливо у металургійній та хімічній галузях виробництва.
8. Значна експортоорієнтованість промислових виробництв.
9. Несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура.
Вирішення вищезазначених проблем підприємств целюлозно-паперової
промисловості можливе за умови розробки та реалізації інноваційної стратегії.
Під інноваційною стратегією розуміють:
– стратегію використання нововведень (Круш П.В., Подвігіна В.І. та ін..);
– проект проведення головних інноваційних дій, необхідних для реалізації
корпоративних стратегій (Давіла Т. та ін.);
– розробка планів інноваційної діяльності підприємства (Ільєнкова С.Д.).
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Розробка інноваційної стратегії дозволяє зробити безперервним процес
створення нових споживчих властивостей товарів та систематизувати інноваційні
процеси на підприємстві та підвищити його інноваційну активність.
Інноваційна стратегія є однією з функціональних стратегії підприємства.
Вона уточнює набір корпоративних стратегій підприємства. У процесі її вибору
необхідно враховувати співвідношення життєвого циклу продукції і тривалості
життєвого циклу інновацій. Для підприємств целюлозно-паперової промисловості
життєвий цикл продукції є коротким. Тому життєвий цикл інновацій повинен бути
короткостроковим (1-2 роки) або середньостроковим (3-5 років). Довгострокові
інновації, з життєвим циклом інновацій (більше 5 років) не слід застосовувати, тому
що життєвий цикл продукції підприємств целюлозно-паперової промисловості
менший ніж життєвий цикл інновацій.
У загальному вигляді процес формування інноваційних стратегій
підприємств целюлозно-паперової промисловості передбачає послідовну реалізацію
наступних основних етапів:
– формування загальної корпоративної стратегії підприємства;
– відбір інноваційних продуктів;
– формування типів функціональних інноваційних стратегій;
– розробка конкретних інноваційних проектів реалізації стратегій.
Формування складу інноваційних стратегій повинно базуватися на цільовій
орієнтації досягнення конкурентних переваг підприємств целюлозно-паперової
промисловості. Після розробки інноваційної стратегії, що враховує різні варіанти
стратегічного розвитку підприємства, настає етап оцінки наслідків та можливостей їх
реалізації. Кожна альтернативна інноваційна стратегія повинна бути оцінена на
можливість її реалізації. За результатами оцінки підприємство може вибрати одну з
трьох типів інноваційних стратегій:
Тип 1. Функціональні інноваційні стратегії, які можуть бути реалізовані на
основі використання існуючої технології та ресурсної бази, що використовується
керівництвом підприємства в поточному періоді. Це група так званих свідомих
стратегій;
Тип 2. Функціональні інноваційні стратегії, для реалізації яких необхідно
провести маркетингові дослідження та суттєво удосконалити існуючу технологію.
Тип 3. Інноваційні стратегії, до яких підприємство має суттєвий інтерес, але
стратегічний потенціал не дозволяє їх реалізувати.
Для підприємств целюлозно-паперової промисловості доцільніше обрати
інноваційні стратегії першого типу з використанням існуючої технології та ресурсної
бази, якщо підприємство не має можливості для модернізації обладнання і
впровадження новітніх технологій виробництва. Але така інноваційна активність за
сучасних ринкових умов буде дуже повільною.
Якщо підприємство має можливість для залучення інвестиційних ресурсів, то
йому краще обрати стратегію другого типу з суттєвим удосконаленням існуючої
технології виробництва, що значно прискорить інноваційну активність підприємств.
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За обраним інноваційними стратегіями підприємство розробляє конкретні
інноваційні проекти.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Перехід до стратегічного управління та розробка і впровадження
інноваційних стратегії систематизують і значно прискорять інноваційну активність
підприємств целюлозно-паперової промисловості. Подальші дослідження будуть
присвячені пошуку механізмів формування таких стратегій в системі підприємств
целюлозно-паперової промисловості.
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СТРАТЕГІЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Обґрунтовується концепція стратегічного курсу модернізації системи
державного управління в напрямку орієнтації діяльності, в першу чергу, владних
структур на інтереси пересічних громадян.
Ключові слова: державне управління, модернізація,ідеологія людиноцентризму, якість життя, задоволення потреб людини, самореалізація
особистості.
Постановка проблеми
Повалення кримінальної влади не вирішило ключових внутрішніх проблем
України: більш того, породило інші, більш небезпечні для унітарної держави.
Проблема 1. Відчуження інтересів влади від інтересів більшості громадян,
наслідком чого є розповсюдження корупції і суттєве збагачення одних за рахунок
інших.
Проблема 2. Низький громадянський статус особистості, яка сьогодні є
«гвинтиком» в системі державного управління та об’єктом маніпулювання політиків.
Проблема 3. Відсутність об'єднуючої ідеології розвитку держави та
стратегічних і технологічних засобів її реалізації для підвищення згуртованості нації
з метою забезпечення успішних трансформацій в країні.
Очевидно, Україна потребує свого об'єднуючого людиноцентричного
курсу переходу до демократії, який був би спроможний забезпечувати
цілеспрямоване зближення інтересів управлінської (зокрема, владної) еліти і
пересічних громадян незалежно від того, хто й яка партія очолює владу.
Мова йде про внутрішній управлінський курс України в контексті ідеології
людиноцентризму, який би став фундаментом національного примирення на основі
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об’єднання інтересів людей, які сьогодні не знаходять спільної мови. Це по-перше.
По-друге, впровадження цього Курсу у стратегічному аспекті змогло б забезпечити
реальне повернення влади «обличчям» до людей еволюційним шляхом без пролиття
жодної краплі крові.
Аналіз останніх досліджень
Аналіз досліджень проблеми модернізації системи державного управління (СДУ)
показало, що в останні роки з’явилося багато праць щодо трансформації тих чи
інших складових СДУ. Але бракує досліджень, орієнтованих на пошук цілісного
курсу (ідеології + стратегії + технології) модернізації СДУ в інтересах громадян.
Лише у 2003 році з’явилася перша робота в якої обґрунтовувалися контури такого
курсу [9], та зароджувалося підґрунтя для його розробки на місцевому рівні. В
самому кінці минулого століття [10, 12] та спочатку цього століття [11].
Мета статті
Розкрити зміст стратегія кардинальної модернізації СДУ і її структур ( в першу чергу
владних) , ефективність діяльності яких оцінюються громадами сіл, селищ, міст в
контексті реалізації ідеології людиноцентризму.
Виклад основного матеріалу
1. Особистість, економіка, суспільство: сутність взаємодії
Є відомі філософські істини, які сформувались упродовж сторіч: людина – це
міра всіх речей, людина – це річ у собі, людина – це мета і засіб одночасно та інше.
Пізніше було визначено, що людина є біосоціальною істотою, яку необхідно
розглядати одночасно як особистість і як головну продуктивну силу суспільства.
Як особистість людина має певні риси характеру, професійно-особистісні
якості (включаючи моральні), психомоторні властивості, здібності, цінності, стан
здоров’я, фізіологічні особливості тощо. Частина з цих якостей природні, частина
придбана в процесі соціалізації на основі природних задатків. Наслідком сукупності
особистісних якостей у людини формуються потреби, які є рушійною силою її
діяльності. Згідно піраміди А. Маслоу, ієрархія потреб людини будується від
базового рівня –фізіологічних потреб – до вищого рівня, а саме потреби у
самореалізації у всіх сферах життєдіяльності.
Кожна людина знаходиться у п’яти сферах життєдіяльності («трудова сфера»,
«родина», «місце проживання та відпочинку», «сфера освіта», нарешті, сфера
«проживання у країні» через належність до держави). Існування людини у всіх цих
сферах через задоволення потреб буде характеризувати рівень її самореалізації.
Якщо говорити побутовою мовою, то людина тоді самореалізується, якщо більшу
частину часу вона: з задоволенням ходить на роботу та в заклади освіти; із
задоволенням існує в родині і за місцем проживання та відпочинку; відчуває себе
особистістю, яка належна до країни, якою пишається.
З таких позицій стає очевидним, що сенс життя людини міститься у
самому житті (філософська істина).
Людина як головна продуктивна сила суспільства стає джерелом задоволення
як базових фізіологічних потреб через економічні фактори, так і особистої
самореалізації у трудовій сфері. Тобто, людина «робить» економіку на основі
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реалізації трудового потенціалу. Треба мати на увазі, що все, що нас оточує і що ми
споживаємо є продуктами природи та фізичної/інтелектуальної праці людини у
взаємодії з природою. При цьому люди використовують різну техніку, інструменти,
технології, електронні засоби та інше, які самі ж розробили і виготовили. Отже, роль
людини в економіці безперечно ключова.
Саме невміння формувати та використовувати трудовий потенціал країни
робить вітчизняну економіку малоефективною і не конкурентоспроможною. Це
також є наслідком низької ефективності діючої системи державного управління
(СДУ).
Таким чином, перед системою державного управління стоїть надстратегічне
завдання: цілеспрямовано, крок за кроком сприяти самореалізації людини як
особистості і головної продуктивної сили суспільства одночасно в інтересах всього
суспільства і держави. Це можливо зробити тільки тоді, коли діяльність усіх
державних структур (у першу чергу, владних структур на мікро-, мезо-, макрорівнях)
буде чітко орієнтована на людину, а саме – на підвищення рівня її самореалізації у
п’яти сферах життєдіяльності.
У такому разі не має сенсу доводити, що ключова людиноцентрична місія
всієї системи державного управління – всіляко сприяти самореалізації кожної
окремої особистості у всіх сферах життєдіяльності у рамках загальнолюдської
моралі і національної свідомості через побудову відповідних умов. Мова йде про
прийняття відповідних законів, указів, постанов, розпоряджень та забезпечення
їх здійснення на практиці.
Нагадаємо ще раз – щоб це здійснити, потрібно інтереси владних структур (у
першу чергу) наблизити до інтересів більшості громадян.
Звертаємо увагу ще на одну дуже важливу особливість ситуації, в якій
опинилася Україна й яка стає суттєвою перепоною на шляху модернізації СДУ. Це
дуже низький запас соціального капіталу в країні. Взагалі соціальний капітал
характеризується згуртованістю нації, здатністю діяти разом в одному напрямі на
основі довіри до структур влади та один до одного влади. Нажаль, історичне минуле
України, яке багато в чому обумовило ментальність населення та неефективні дії
влади упродовж більше 20 років незалежності, сприяло роз’єднаю нації та різкому
зменшенню запасу соціального капіталу в Україні. Тому Україні як ніякій іншій
державі у кризових умовах треба знайти те, що об’єднувало б націю навколо чогось
значного і великого, що було б близьким, зрозумілим і цікавим кожному окремо і всім
разом громадянам України. І це не може бути тільки якісь ідеї чи декларації, в які,
до речі, вже ніхто не вірить. Це повинен бути Цілісний курс розвитку державного
управління, який містив би велику ідею (ідеологію), певні стратегії та конкретні
технології реалізації цих стратегій, що були б зрозумілими більшій частині
населення України.
Але базуватися цей Цілісний курс модернізації СДУ повинен на науковому
фундаменті людиноцентричного підходу та системного управління, тобто управління
за цілями та кінцевими результатами, яким підкорюються дії всіх без включення
виконавців.
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2. Людиноцентрична парадигма розвитку системи державного управління (СДУ)
в Україні: концептуальний аспект
З точки зору теорії управління та системного підходу до формування
управління державою глибинна причина неефективності діючої системи
державного управління (СДУ) в Україні – це відсутность зворотного зв’язку за
кінцевими результатами діяльності державних структур. Саме це стає підґрунтям
для відчуження інтересів управлінської еліти від інтересів пересічних громадян та
господарювання безмежної корупції, зростання якої неможливо припинити тільки
юридичними методами.
Тому фундаментальна модернізація СДУ, якщо її здійснювати з наукових
позицій, повинна розпочатися з визначення ключової стратегії цієї модернізації, а
саме людиноцентричних кінцевих результатів діяльності владних структур на
районному, обласному та рівні всієї країни (тобто центральних органів влади). При
цьому, оскільки значення людиноцентричних кінцевих результатів діяльності важко
переоцінити, тому до них є декілька принципових вимог. По-перше, ці результати
повинні бути такими, щоб наскрізним шляхом об’єднали результативну діяльність
різнорівневих структур влади знизу до верху. По-друге, ці результати повинні бути
чітко виміряні, щоб виконувати роль ключового інструменту налагодження
зворотнього зв’язку в системі управління. По-третє, одночасно з виконанням ролі
інструменту оцінювання ефективності діяльності владних структур (за певний період
часу) ці результати повинні давати інформацію для планування діяльності цих
структур у необхідному напрямі. Нарешті головне – одержані результати повинні
відображати глибинну людиноцентричну орієнтацію всієї системи державного
управління таким чином, щоб дії структур влади бути підконтрольними саме
громадам сіл, селищ, міст (які інтегрують оцінку окремих особистостей).
Усі ці вимоги забезпечують умови для відходу від ручного адміністрування та
початку формування саме цілісної демократичної системи управління державою
знизу, всі складові та ланки якої підкорюються єдиній об’єднуючій
людиноцентричній цілі. Досягнення цієї цілі відслідковуються через виміряні
кінцеві результати діяльності структур державної влади (у першу чергу). Жоден з
можливих показників для характеристики людиноцентричних кінцевих результатів
діяльності владних структур у вигляді «добробуту» людей, «рівня життя» громадян,
«платіжної спроможності» громадян, «валового внутрішнього продукту (ВВП) на
душу населення» та інші не відповідають вищезазначеним вимогам. Є лише один
показник, людиноцентричний за своєю сутністю, який відповідає всім
вищезазначеним вимогам (якщо буде визначатися за певною технологією – див.
розділ 3).
Мова йде про показник, який відображає рівень самореалізації
особистості у всіх сферах життєдіяльності через ступінь задоволення відповідних
потреб. Це є показник якості життя громадян (ЯЖГ).
Останні досягнення кваліметричної науки і, зокрема, факторно-критеріальне
моделювання дає можливість кількісною мірою оцінити ступінь задоволення потреб
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громадян у всіх цих сферах на основі суб’єктивного сприйняття цього ступеню
самими громадянами (кожною окремою людиною).
Це робиться на основі використання за кожним фактором (наприклад,
«медичне обслуговування») таких критеріїв: повністю задоволений; більш
задоволений, ніж ні; щось середнє; більш незадоволений, ніж так; повністю
незадоволений. Кількісна значущість цих критеріїв визначена відповідно 1,0; 0,8; 0,5;
0,3; 0,0. Кожна окрема людина може визначити той чи інший критерій за кожним
конкретним фактором. У результаті ступінь задоволення потреб можемо виразити у
кількісному значенні, наприклад: 0,85, 0,65, 0,32 тощо, тобто від 1,0 (повне
задоволення) до 0,0 – повне незадоволення. Оцінка ЯЖГ є в повній мірі
суб’єктивною.
Але особлива форма одержання інформації через специфічні анкети дає змогу
суттєво об’єктивувати суб’єктивне сприйняття людиною рівня своєї самореалізації
через задоволення потреб (більш детально дивись у монографії). Показник якості
життя
громадян
стає
реальним
інструментом
впровадження
людиноцентричного підходу в практику державного управління.
Сьогодні філософська школа президента Національної академії педагогічних
наук України В. Г. Кременя розкриває сутність людиноцентризму у різних аспектах,
у тому числі в якості провідної ідеї українського суспільства [1], [2], [3], [4].
За В. Кременем «людиноцентризм» може стати національною ідеєю
розвитку України. Але цю ідею треба довести до практичного втілення через
відповідні стратегії та інноваційні технології здійснення, реалізація яких буде
сприяти поверненню влади «обличчям» до людей.
3. Унікальна людиноцентрична технологія кардинальної модернізації СДУ знизу
Визначити показник ЯЖГ через
оцінку рівня самореалізації кожної
особистості у кожній зі сфер життєдіяльності, виходячи зі ступеня задоволення
відповідних основних потреб (з часом вони змінюються), можуть тільки самі люди.
Ніякі на перший погляд об’єктивні статистичні дані не можуть замінити особистісне
сприйняття кожною окремою людиною стану свого душевного комфорту в
залежності від впливу тих чи інших факторів. Тому немає альтернативи визначенню
показника якості життя через опитування самих людей для прийняття управлінських
рішень. Є тільки сумніви в тому, що одержані результати будуть достатньо
об’єктивними, так як залежать від емоційного стану опитаних. Але використання
специфічних анкет, які мають закриту і відкриту частини, знімає цю проблему.
Унікальність соціальної технології визначення показника ЯЖГ обумовлена
трьома факторами:
1) використанням специфічних інструментів-анкет;
2) операторів проведення опитувань;
3) вирішення конкретних питань стратегічного характеру.
У першому випадку мова йде про специфічну анкету, закрита частина якої
дозволяє одержати інформацію щодо оцінки якості життя громадян, яка одночасно
слугує оцінкою кінцевих результатів діяльності владних структур в системі
державного управління. Відкрита частина анкети дає інформацію про причини
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незадоволення потреб за факторами, яка одночасно слугує основою для формування
позиції планів соціально-економічного розвитку сіл, селищ, міст. Саме визначення
причин незадоволення тих чи інших потреб за факторами різко знижує емоційний
фон при відповідях респондентів. У другому випадку характерними є оператори
проведення щорічних опитувань населення, роль яких виконують депутати місцевих
Рад за своїми виборчими округами.
Саме вони організовують роздачу і збір заповнених мешканцями анкет та
виконують аналіз одержаної інформації (за що стимулюються відповідним чином з
місцевого бюджету).
У третьому випадку унікальність соціальної технології, що запропоновано,
обумовлена можливістю вирішення наступних надважливих конкретних завдань.
Наприклад, з’являється засіб реальної демократизації державного управління на
основі оцінювання кінцевих результатів діяльності структур влади громадою
кожного населеного пункту. Вдається, нарешті, налагодити зворотній зв'язок (через
кількісну оцінку ЯЖГ сіл, селищ, міст) і реалізувати соціальну відповідальність
структур влади за результати своєї діяльності перед громадянами своєї країни.
Нарешті виникає можливість притягти велику кількість громадян до участі у
формуванні планів соціально-економічного розвитку територій через використання
інформації з відкритої частини анкети.
Гіпотетичне вирішення цих вищезазначених завдань стає підґрунтям для
того, щоб розпочати процес підвищення громадянського статусу і
самодостатності мешканців сіл, селищ, міст та нарощувати соціальний капітал
країни.
Але унікальність запропонованої технології одержання показника ЯЖГ у
процесі соціологічного опитування громадян на цьому не завершується. Таке
опитування повинно проводитись щорічно, у статусі «Щорічного місцевого
референдуму», що дасть можливість: по-перше, визначити ефективність діяльності
структур влади за певний період часу; по-друге, побудувати періодично-постійний
інформаційний потік знизу вверх і тим самим забезпечити ефективний зворотній
зв’язок в системі державного управління.
На практиці вищезазначена унікальна технологія фрагментарного визначення
ЯЖГ (у сфері життєдіяльності: «за місцем проживання та відпочинку») вперше
успішно використана ще у 1997 році в м. Вишневе Київської області. Самим
важливим результатом був доказ того, що ця технологія «працює» – вона реальна.
Стало очевидно, що можна одержати від людей чітку оцінку ефективності діяльності
влади, а депутати місцевих Рад можуть виконувати роль головних операторів
проведення соціологічних опитувань (після певного короткострокового навчання).
Власне, це їхній прямий обов’язок – не фрагментарно, а системно одержувати
інформацію від людей для формування позицій планів соціально-економічного
розвитку території і оцінки результатів діяльності виконавчих комітетів щодо
виконання цих планів з урахуванням можливостей місцевих бюджетів [9], [11], [12].
4. Формування Нового управлінського курсу України на основі ідеології
людиноцентризму: теоретико-технологічний аспект
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Ідеологія людиноцентризму втілюється у систему державного управління, у
першу чергу, через визначення кінцевих результатів діяльності владних структур на
мікро-, мезо- і макрорівнях. Вже очевидно, що таким кінцевим результатом є
показник якості життя громадян (ЯЖГ) сіл, селищ, міст. Але мало визначити цей
результат, треба побудувати механізм управління досягненням цього результату
через певну організацію діяльності фахівців в середині цих структур. Інакше це буде
черговою декларацію чи гаслом, тільки більш конкретним, ніж теза «Україна для
людей».
Тобто мова йде про перехід до культури цільового управління (управління за
цілями та результатами) в кожній окремій структурі державного управління та
місцевого самоврядування, зокрема, у владних структурах − державних адміністрацій
на рівні району, області, країни в цілому.
Сутність культури цільового управління міститься у трьох блоках, першим з
яких є блок стратегічного управління. Цей блок об’єднує визначення місії,
стратегічних цілей та засобів їхнього досягнення. Другий блок – це механізм
системного управління персоналом, якій забезпечує досягнення
цілей при
оптимальному виконанні всіх інших засобів. Він базується на реалізації чотирьох
основоположних принципів: перший − цілепокладання; другий − зворотнього зв'язку
за результатами діяльності; третій – цілеорієнтованої мотивації працівників;
четвертий – адекватності працівника займаній посаді за своїми професійноособистісними якостями.
Третій блок особливий – він містить оцінку кінцевих
результатів діяльності всієї організації, які вимірюються: суспільно-корисні;
економічні; соціальні; екологічні.
Діюча система ручного адміністрування в структурах державного управління
порівняно з культурою цільового управління
відрізняється декларативністю
(розмитістю) цілей та відсутністю вимірюваних результатів, здатних стати
інструментом зворотного зв’язку. Діючий сьогодні механізм управління персоналом
суттєво віддалений від системного. В останньому до державних службовців
доводять цілі, які забезпечуються відповідними засобами, і мотивовані фахівці
досягають результатів, які обов’язково оцінюються відповідним чином з виходом на
стимулювання. Але якщо результати у фахівця часто не відповідають цілям, фахівець
чи почне навчатися та самоудосконалюватися, чи буде звільнятися за власним
бажанням.
Невміння системно управляти персоналом – це завжди було слабке місце у
вітчизняному менеджменті, що стає перепоною на шляху максимального
використання вітчизняного трудового потенціалу як в інтересах самого працівника,
так і організації та суспільства в цілому.
Отже, визначається ключова стратегія розвитку людиноцентричної системи
державного управління − це перехід на культуру цільового управління в структурах
влади (адміністраціях) і органах місцевого самоврядування. Вона орієнтована на
досягнення унікальної цілі – підвищення рівня самореалізації громадян у всіх сферах
життєдіяльності, який чітко вимірюється інтегральним показником ЯЖГ сіл, селищ,
міст (через ступінь задоволення потреб окремої особистості) [10].
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У контексті ідеології людиноцентризму роль національної системи освіти
надзвичайно зростає як для майбутнього (сприяння самореалізації особистості
упродовж життя), так і для сьогодення при забезпеченні здійснення «Нового
управлінського курсу» через навчання управлінської еліти всіх рівнів у системі
післядипломної освіти [6].
У зв’язку із вищезазначеним достатньо чітко визначається «Новий
управлінський курс України», який не може не консолідувати суспільство. Він
базується на ідеології людиноцентризму, ключовою стратегією реалізації якого є
культура цільового управління в структурах влади з визначенням кінцевих
результатів діяльності, а фундаментальним підґрунтям стає людиноцентрична
система національної освіти [5], [10].
5. Людиноцентрична стратегія розвитку національної освіти в контексті
забезпечення Нового управлінського курсу України
Розгляд стратегічного вектору розвитку освіти в контексті реалізації ідеології
людиноцентризму обумовлює необхідність виділити три її ступені: дошкільну і
шкільну; професійну; післядипломну (освіту дорослих). Кожна з цих ступенів грає
свою роль як в забезпеченні людиноцентричної орієнтації системи державного
управління, так і сприяє самореалізації кожної окремої особистості.
Взагалі фундаментальна роль освіти у долі людини полягає у сприянні
самореалізації особистості упродовж життя. Саме тому заклади дошкільної і
шкільної освіти повинні орієнтуватися, у першу чергу, на вивчення біосоціальної
сутності кожної дитини (з залученням до цього процесу батьків) та формування
творчих, моральних та фізично здорових особистостей. Треба мати на увазі, що
таким особистостям більш комфортно знаходити суспільну мову у соціумах, а також
визнання в майбутньому у роботодавців, колег, родичів та інше, тобто легше
самореалізуватися у житті у різних сферах життєдіяльності.
Але саме головне стратегічне завдання дошкільної і шкільної освіти – це
розвиток пізнавальної активності особистості як взагалі до оточуючого світу,
так і до самопізнання свого «Я». Надані у закладах освіти знання застарівають з
кожним роком, у той час пробуджений інтерес учнів до набуття знань та вміння їх
використовувати дає підстави для оновлення знань упродовж життя. Теж саме
відноситься до знань особистістю своїх здібностей, рис характеру, психомоторних
якостей, цінностей, професійно-особистісних якостей тощо. Це неоцінимо важливо
для кожної окремої людини, яка може свідомо обирати адекватну собі професію та
кар’єру, формувати свідомо гармонійні відносини в родині та в інших соціумах.
Людина, яка добре знає себе – вже мудра. Ця теза Антуана-де Сент Екзюпері може
реально бути втілена в життя, починаючи з початкової школи, а ще раніше – з
родини. Якщо батьки будуть розглядати/сприймати дитину як особистість і
спостерігати за проявами її природних якостей, то це стане першим кроком у цьому
напрямку. Потім це зроблять вихователі та вчителі з поступовим підключенням до
цього процесу самих учнів.
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Стратегічним завданням закладів професійної освіти (кінцевим
результатом їх діяльності) стає підготовка конкурентоспроможних випускників
згідно паспортів компетентностей з кожної професії [7].
Мова йде про те, що в контексті реалізації ідеології людиноцентризму в освіті,
конкурентоспроможність розглядається як з точки зору самореалізації самого
працівника, так і відповідності інтересам господарського комплексу та роботодавців.
При цьому підготовка таких випускників повинна мати дві складові:
фундаментальну, яка у подальшому буде сприяти самореалізації особистості у
господарському комплексі, та актуальну (одержання актуальних знань та вмінь), яка
відповідає вимогам ринку праці, тобто роботодавців. Вже у найближчому
майбутньому (не чекаючи перебудови школи) можна розпочати у ВНЗ формувати
контингент абітурієнтів, адекватних обраній професії за своїми професійноособистісними якостями. Власне в рамках реалізації компетентнісного підходу в
контексті людиноцентричного розвитку освіти робити це потрібно обов’язково.
Але, на жаль, вся стратегія формування контингенту абітурієнтів у ВНЗ
зводиться до перевірки рівня знань (після школи) учнів в Центрах незалежного
оцінювання, замість того, щоб визначити індекс їхньої пізнавальної активності.
Саме тому технологія набору абітурієнтів у ВНЗ може складатися з трьох
етапів: оцінки рівня засвоєння знань у школі (середній бал), індексу пізнавальної
активності (який визначається в Центрах незалежного тестування) та
адекватності професійно-особистісних якостей абітурієнтів обраної професії, що
визначається у ВНЗ.
Стратегічним завданням післядипломної освіти на етапі переходу до
«Нового управлінського курсу» стає каскадне навчання керівників структур
державного управління і місцевого самоврядування. Каскадність такого навчання
полягає в тому, що з початку ознайомлювальне заняття проводиться з першими
керівниками. Ті з них, хто усвідомлює сутність цього курсу, організовує навчання
керівників підлеглих організацій і, нарешті, державних службовців нижчого рангу,
починаючи з макро-, потім мезо-, і, нарешті, мікрорівнів. Але можуть бути й інші
варіанти переходу на «Новий управлінський курс» з відповідно іншою траєкторію
навчання.
Однією з таких траєкторій є розвиток стратегічного мислення управлінців,
що стає необхідною умовою при прийняті важливих рішень на державному рівні. І
якщо в економічно розвинутих країнах світу розроблено і діють спеціальні програми
навчання стратегічному мисленню, то в Україні, нажаль, в національній системі
освіти взагалі відсутня будь-яка підготовка таких фахівців. Починати процес
підготовки стратегів доцільно з діагностики природних задатків (наявність
здібностей до стратегічної діяльності), розробки спеціальної програми з розвитку
здібностей до абстрактного мислення та формування вмінь до здійснення
стратегічного управління.
6. Концепція певних людиноцентричних змін у законодавстві України щодо
модернізації системи державного управління
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Аналіз діючої Конституції України показує, що участь пересічних громадян у
прийнятті управлінських рішень державного характеру гарантується певними
правами, використання яких дозволило б мешканцям сіл, селищ, міст підвищити
статус «громадянина» країни.
Але надані Конституцією такі права не «працюють». Причини відомі: чи ці
права суттєво дискредитовані (що стосується, наприклад, виборів народних
депутатів, інтереси яких відчужені від потреб більшості громадян), чи не
використовуються взагалі через ментальну звичку людей бути «гвинтиками» в
системі державного управління. Референдум щодо вирішення важливих для держави
питань за участю більшості населення був проведений лише один раз у 1991 році.
Проблема підвищення статусу «громадянина» через поступовий відхід від ролі
«гвинтика» в системі державного управління й об’єкта для маніпулювання
політиками вирішується поступово у процесі становлення «Нового управлінського
курсу» (НУК) України, який потребує підтримки на законодавчому рівні.
Першим кроком у цьому напряму стає законодавче визначення кінцевих
суспільно-корисних результатів діяльності владних структур на мікро-, мезо- і
макрорівнях, якими є суб’єктивні показники якості життя громадян сіл, селищ,
міст (у подальшому доповнені статистичними даними).
Оскільки виявлення рівня самореалізації особистості пов’язано з думкую самої
людини про ступінь задоволення своїх потреб, тому опитування людей з цього
приводу стає єдиною технологією визначення показника ЯЖГ. Цей показник
об’єктивується певним чином через зниження емоційного фону за рахунок
визначення самими опитуваними причин свого незадоволення.
У зв’язку з вищезазначеним другим кроком у формуванні НУК (та
одночасно забезпечення шляхів виходу державного управління із системної
кризи) стає законодавче закріплення унікальної соціальної технології
опитування населення сіл, селищ, міст під час щорічних місцевих референдумів.
Саме їх регулярне щорічне проведення дасть інформацію про динаміку підвищення
чи зниження показника ЯЖГ, який таким чином характеризує ефективність
діяльності владних структур за певний період.
Унікальність цієї соціальної технології визначення кінцевих результатів
діяльності структур влади обумовлена сукупністю особливостей, які потребують
певної правової підтримки. По-перше, це унікальний інструмент для опитування, а
саме – специфічна анкета, яка дає інформацію для оцінки ефективності діяльності
влади й одночасно для планування цієї діяльності на перспективу. При цьому
здійснюється об’єктивування суб’єктивної інформації від людей через різке
зниження емоційного фону під час відповідей.
По-друге, це самовільна участь громадян в опитуваннях та прозорість їх
проведення, включаючи висвітлення результатів оцінки та процесу формування
позицій планів соціально-економічного розвитку територій (з урахуванням
можливостей місцевих бюджетів) у місцевих засобах інформації.
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По-третє, це провідна роль депутатів місцевих рад у проведенні опитувань
мешканців сіл, селищ, міст та аналізи результатів і формуванні позицій відповідних
планів соціально економічного розвитку території.
У четвертих, це інформаційне забезпечення потоку інтегрованої (від окремої
особистості до їх сукупності) інформації знизу вверх для отримання показника ЯЖГ
сіл, селищ, міст, районів, областей, країни в цілому з метою оцінювання ефективності
діяльності структур влади відповідно на мікро-, мезо- і макрорівнях.
Тобто, з’являються шанси розпочати новий етап історичного процесу
становлення Нової України на карті світу зі своїм «обличчям» демократії.
Головне − мати політичну волю іти згідно Новому управлінському курсу,
орієнтованому на потреби і інтереси більшості громадян країни.
ВИСНОВКИ
Правова підтримка нового людиноцентричного управлінського курсу України
обумовлена необхідністю кардинального вибору вектору розвитку держави, яка
сьогодні йде традиційним шляхом «спроб та помилок». І це зовсім не вибір між
Європейським та Митним союзами. Це значно глибше. Мова йде про певну зміну
ментальності наших співвітчизників, які так і не стали у своїй більшості
повноцінними громадянами держави, а є лише об’єктом маніпуляцій політиків та
«гвинтиками» у системі недосконалого державного управління.
Сьогодні настає час вибору стратегічного вектору розвитку держави: чи
продовжувати йти традиційним шляхом до повного саморуйнування унітарної
України, чи обрати особистий вектор самооновлення. Тобто піти шляхом
підвищення самодостатності своїх громадян, пробудження їхнього ентузіазму,
нарощування соціального капіталу на основі згуртованості нації навколо
людиноцентричної ідеології, провідником якої у життя повинна стати
модернізована система державного управління.
Але як розпочати цей процес? Наприклад, вчені можуть розробити,
оприлюднити і супроводжувати «Новий управлінський курс» через відповідне
роз’яснювання та навчання [8]. Але хто може дати імпульс такому руху?
Журналісти чи політики? У будь-якому разі це повинні бути стратегічно мислячі
патріоти, маючи на увазі, що запропонований «Новий управлінський курс України»
дає можливість не тільки реально повернути владу «обличчям» до людей, але і
стати технологією консолідації суспільства і національного примирення нації в цей
складний історичний період життя країни.
P.S. Якщо Ви поділяєте погляди автора статті і бажаєте співпрацювати з
«Асоціацією стратегічно мислячих патріотів України», то можна звертатися з
пропозиціями на електронну адресу dmytrenkoha@gmail.com.
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G.A. DMYTRENKO CONCEPT OF CARDINAL DEMOCRATIZATION OF
PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE
Substantiated the concept of strategic policy modernization of public
administration in the direction of orientation, first of all, the authorities in the interests of
ordinary citizens.
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ВНУТРІШНЯ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА – ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Вступ
Україна на сучасному етапі розвитку живе у політичній і економічній кризі
та ще й в умовах гібридної війни з Російською федерацією. Значна кількість
підприємств майже не працюють та нищаться, а суспільство орієнтується на те, щоб
все це сприймалося, як щось таке невідворотне, правильне; без чого й обійтись
неможливо. Інформаційний фон в Україні в основному контролюється олігархічними
фінансово-промисловими групами, а тому не дає суспільству стратегічної і виваженої
оцінки важкої соціально-економічної ситуації.
Система державного управління знаходиться в кризовому стані –
конкретних заходів по виходу України з соціально-економічної кризи не
сформовано, наукові кола не залучаються, а навпаки відбувається знищення власних
наукових шкіл та інституцій; на їх заміну залучаються окремі персони із закордону з
«ліберальними» та «псевдоліберальними» поглядами і поверхневим баченням
структури економіки України та низьким рівнем соціально-ментальних знань щодо
населення нашої країни.
Не використовуючи економічних заходів щодо розвитку синергетичних
галузей виробництва(сільське господарство, будівництво та машинобудування),
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які завдяки мультиплікаційним властивостям сприяють розвитку економіки та всіх
інших галузей суспільного валового продукту держави, політичні колавідволікають
пересічних громадян від проблем безробіття, відсутності менеджменту сучасного
управління виробництвом і злочинного зубожіння населення України. Навіть
співпраця з МВФ немає чітких критеріїв з боку України, доцільності, стратегічної
орієнтованості на відповідні «маяки»,економічних розрахунків та аналітичності у
впровадженні окремих заходів щодо реформування країни.
Відзначимо, що соціально-економічна криза не могла не відбутись в нашій
країні. По всім економічним розрахункам вона фактично почалася ще з 2011року і
подовжується весь цей час.В 2011-2013 рр. ще були резерви і кредити, які трохи
стримували темпи інфляції. Істотні запозичення МВФ та інших державна зовнішніх
ринках створювало атмосферу уявної стабільності. Але українська економіка вже
тоді перестала працювати на суспільство, розвиватись, надавати оновлений якісний
рівень життя населенню.Олігархічно-фінансові групи сконцентрувавши всю владу і
фінансово-грошові потоки в Україні обмежили цивілізований соціально-економічний
розвиток. Тому вітчизняна економіка підтверджує данні закордонних експертів:
Якщо на 1% збільшуються прибуткинайзаможніших олігархів у державі, то ВВП за 5
років падає на 0,1%, а коли майже на 1% збільшити прибутки найменше
забезпечених громадян, то ВВП держави збільшується у геометричній прогресії. За
даними цих експертівефективна соціальна політика і дотримання принципів
соціальної справедливості можуть бутипотужним стимулом економічного зростання.
Головне, що надмірна злиденність ніколи не дає шляхів для зростання економіки
держави. І тому, коли держава діє в інтересах більшості громадян, пересічні
громадяни щоденно заробляють і витрачають кошти, а це і є основою розвитку
внутрішньої економіки держави. А якщо падає купівельний попит населення, падає
іекономіка в цілому.
Якщо запитати, яку ми державу будуємо, то на протязі більш ніж двадцяти
років, ми свідомо вбудовували Україну у глобальну капіталістичну модель
економіки. Але побудували не соціально-відповідальний капіталізм, а феодальний
капіталізм – олігархат.Змінапопередньої неефективної олігархічно-феодальної
моделіуправління
країною
в
2014-2016
рр.
передбачає
поступовереформуванняекономічних відносин, фінансовоїархітектури і системи
розподілу праці за ліберальною моделлю зі зниженою роллю олігархату. Тому
при відсутності стратегії відбуватиметься припинення роботи підприємств,
збільшення безробіття та істотний негативний вплив на всіінфраструктурні
організації і, як підсумок, додаткові субсидіарні витрати з бюджету. Потімукраїнську
економіку очікує депресія і серйозні, непередбачувані потрясіння.
Внутрішня державна економіка – основний пріоритет розвитку України
Внутрішня державна економіка складається з прибуткової діяльностігалузей,
кожна з яких розподіляється на сировинні, переробні, реалізацію продукції
підприємств. Загальний ланцюжок виробничих стосунків між ними завжди визначав
ступінь економічної ефективності кожного підприємства і загальну рентабельність
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галузі. Приватизація крупних підприємств орієнтована на олігархічні угруповування
в Україні у більшості випадків розірвала внутрігалузеві зв’язки, ринкова доцільність
отримання максимального прибутку робить підприємства міжгалузевими. Тому
олігархічні фінансово-промислові групи різними шляхами досягають пільгового
оподаткування, що значно зменшує бюджетні надходження.
Економіка в світі стає все більш глобальною, відкритою і прозорою. Не одна
сучасна держава не може здійснити повноцінну заміну імпорту і тому основна
задача економіки України здійснити для всіх учасників бізнес-процесів прозорі
та конкурентні умови функціонування; з обов’язковим, привабливим і
справедливим оподаткуванням. Крім того, сучасна кооперація на міжнародному
рівні в основному реалізується на рівні малого і середнього бізнесу, а тому
потрібно зосередитись на його розвитку в Україні.
В умовах глобальної економіки діє свобода, ліберальні умови до іноземних
інвесторів, в кожній державі задіється механізм максимального використання
потенціалувласних громадян і їх сумісна співпраця над випуском конкретної
продукції по новітнім технологіях з істотним скороченням витрат виготовлення цієї
продукції. Головний капітал
сучасної інформаційно-інноваційної, глобальної
економіки –це людський фактор. І задача полягає в тому, щоб створити умови, при
яких він міг би максимально використовуватись. Покицього не зроблено в нашій
країні, залишимось сировинним придатком високорозвинених країн.
Особливістю внутрішньої української економіки і політики є вжиття заходів
щодо прискорення подолання успадкованих від радянських часів тенденцій праці у
всіх галузях суспільного виробництва з переходом на ринкові засади та організацію
співпраці державних і приватних підприємств на випуск продукції з найменшими
витратами. Тобто вже зараз більшість державних підприємств дарма що і рахуються
державними, але у технологічних процесах використовують комплектуючі дедалі, що
виготовляються на приватних підприємствах малого і середнього бізнесу, а також
залучають інвестиційні кошти від приватних інвесторів. Та й статутний капітал
формується на партнерських засадах.
Державні органи влади ніяк не здійснять намічені реформи, а народ все більше
зубожіє та поки мириться зі злиденним існуванням. Тому в урядових, приватнихі в
громадських формуваннях, завжди треба відстоювати принцип співпраці структур з
різними формами власності та їх разом з державними адміністраціями на засадах
взаємодоцільності та ефективності. При цьому завжди принципово треба відстоювати
необхідність першочергового розвитку внутрішнього ринку України та прискорення
розробки відповідної концепції стратегії його розвитку.
Програмним завданням для державних органів влади сьогоденняє питання
розвитку внутрішнього ринку, прискорення завершення економічних реформ,
забезпечення ефективності влади у державі, зміцнення самоврядування і народної
економіки, відновлення внутрігалузевих зв’язків шляхом кластеризації, закріплення
основ соціальних гарантій населенню з боку держави, подальшого розвитку
фінансово-кредитної, інвестиційної, податкової та митної політики реального сектору
економіки з пріоритетом розвитку малого і середнього бізнесу, проведення

59

інвентаризації
власності
та
упорядкування
приватизаційних
взаємостосунків.Докорінно треба міняти споживацький принцип відношення до
наявних активів, надати поштовх для природного розвитку фондового ринку, а
такожформування умов для сучасної освіти, гідної роботи та здорового способу
життя
всім громадянам
України. І ці постулати повинні бути головними
принципами боротьби за покращення добробуту населення держави.
При цьому потрібно завжди пам’ятати, що більшої цінності чим людина, як
повноцінна і продуктивна особа в суспільно-економічних відносинах – взагалі не
існує. Томудоцільно більш ретельно узгоджувати їх з інтересами і сподіваннями
конкретних громадян, їх практичними справами та наявними шляхами подолання
повсякденних труднощів буття, існуючих у кожного негараздів і проблем, які
щоденно перед кожним ставить життя. Тому так важливі загально визнані
узагальнюючи категорії наслідків повсякденної праці кожної людини, окремих
громадських формувань та всього загальнодержавного людського потенціалу.Крім
того, кожному на своєму місці, місцевим, регіональним та загальнодержавним
органам виконавчої і законодавчої влади необхідно повсякденно сумлінно
виконувати значний обсяг праці по накопиченню необхідного економічного
потенціалу для задоволення нагальних потреб кожної сім’ї та подолання наявних
негараздів і удосконалення діючої законодавчо-правової та нормативної бази.
Враховуючи, що основним фактором, який об’єднує
громадян
та
впроваджує в життя бажання щодо щасливого життя є повсякденна праця, то
найпріоритетнішим напрямком діяльності є соціально спрямована та економічно
обґрунтована переорієнтація
загальних економічних засад у всіх галузях
виробництва з політики збільшення податкового тягаря на політику зростання частки
валового нагромадження основного капіталу у валовому внутрішньому продукті
України. Що, у свою чергу дасть можливість направлення зусиль на:
-розвиток синергетичних галузей виробництва (сільське господарство,
будівництво та машинобудування), котрі завдяки мультиплікаційним властивостям
сприяють підйому основних засад економіки та всіх інших галузей суспільного
валового продукту держави з пріоритетним підходом до розвитку малого і
середнього бізнесу;
- зміну споживацького принципу відношення до наявних активів;
- розвиток фондового ринку України;
-перехід виробників валового продукту на кластерну системувиробничих
взаємовідносин з залученням до них представників малого і середнього бізнесу;
- плановий ремонтдержавних основних фондів, активів та стану
інтелектуальної власності в державі.
-вирішення нагальних соціальних потреб.
Все цесприятиме залученню у виробництва необхідних фінансово-кредитних
ресурсів, в тому числі і інвестиції від МВФ та приватних інвесторів.
Тому економічна ситуація наполегливо вимагає від урядовців та активістів
місцевого самоврядування, спрямувати всі наявні зусилля і можливості на докорінну
зміну стратегії формування питань внутрішнього ринку держави і починати цю
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роботу потрібно з ретельного аналізу стану наявних у державі основних фондів,
активів та стану інтелектуальної власності в державі.
Прискоритивизначення дійсного стану цих фондів і активів необхідно
тому, що протягом минулого двадцятиліття фактично ігнорувався необхідний і
достатній рівень амортизації суспільного капіталу. Частка амортизаційних
відрахувань у капіталовкладеннях у промисловість впала до 15-20%. При цьому на
відтворення основних фондів реально використовується тільки їх третина.При
цьому за 1991-2015 роки значно зросла частка конструкцій, споруд та обладнання,
що відпрацювали свій термін, а зношеність устаткування та машин у вітчизняній
промисловості перевищує 62%.
Витрати на ремонтні роботи для підтримки працездатності підприємств у 6
разів вищі за створення нових виробництв. В Україні тільки на об’єктах базових
галузей експлуатується з вичерпаним проектним ресурсом понад 35 млн. тонн
металевих і 250 млн.куб.м залізобетонних конструкцій. Значні проблеми є в галузі
енергетики, де більшість котлів енергоблоків на 150-800 МВт вичерпали 30-річний
ресурс, а гідростанції
Дніпровського каскаду терміново потребують заміни
зношеного устаткування та ремонту гребель . Потребує коштів на постійне
підтримання 35 тис.кілометрова газотранспортна система, 28тис.залізничних та
автомобільних
мостів,
а
з
1
млрд.
кв.
м
загальної
площі
(10,4млн.будинків)житлового фонду – 5% (50 млн.кв.м) потребують невідкладного
ремонту, 0,6% – відселення, а 0,3% взагалі аварійні. Особливу небезпеку викликають
наявні комунальні мережі, з яких 129 тис.км зношені і потребують термінової заміни
бо забруднюються джерела водопостачання через попадання у них забруднених
стоків тощо.
Такий стан справ з матеріальними активами вимагає насамперед визначеності та
економічного обгрунтування
доцільності вибору
моделі заходів на кожному
підприємстві і в кожному регіоні, чи здійснювати у подальшому ремонтну підтримку
діючого виробництва, чи віддати перевагу заходам по виводу з обороту морально
застарілого обладнання та здійснення витрат на впровадження нової техніки.
Висновок один – всім урядовцям та керівникам місцевих органів влади треба
взяти активну участь у формуванні громадської думки щодо проведення ревізії
наявних виробництв на предмет їх доцільності подальшої експлуатації, розробки
кластернихекономічних взаємовідносин у діючих виробничих потужностях, або
виведення наявних окремих потужностей та цілих застарілих підгалузей, визначення
шляхів надання роботи робітникам, що будуть вивільнятися, та скоріше переходити
на нову концепцію амортизаційної політики.
Тобто потрібно скоріше розлучатися з фіскально-проїдальческою тенденцією
економічного розвитку і переходити на шляхи залучення нетрадиційних джерел
фінансування впровадження нових технологій та передових світових досягнень у
пріоритетних (синергетичних) галузях промисловості та підприємства малого і
середнього бізнесу, а також прискорення запровадження заходів зміцнення кредитнофінансової, іпотечної, кластерної, інвестиційної та гнучкої податково-митної
політики .
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При формуванні нових концептуальних підходів щодо стратегії розвитку
внутрішнього ринку в Україні необхідно особливу увагу звернути на заходи щодо
насичування економіки держави грошима під наявні активи та цінні папери. При
цьому особливу увагу необхідно звернути на капіталізацію гривнями, тобто
українською валютою, вітчизняними матеріальними активами та цінними паперами
українських емітентів всіх економічних дій у державі. Це є запорукою створення
потужного внутрішнього інвестиційного циклу та прискорення надходження до нас
іноземного інвестиційного капіталу. Як свідчить досвід Польщі, стримана, програмно
забезпечена, слушно спрямована у будівництво та реконструкцію промислових
виробництв і житла емісія грошей надасть можливість наситити економіку капіталом.
Головним принципом ринкових економічних перетворень є активізація праці
активів і капіталу, який скоріше обертається при пріоритетному спрямуванні його на
інфраструктурні об’єкти.
Особливу увагу місцевих та регіональних організацій та формувань
необхідно звернути на організацію роз’яснювально-методологічної та агітаційної
роботи по формуванню свідомості громадян та керівників місцевих органів
виконавчої влади щодо необхідності вжиття першочергових заходів по роботі з
наявними активами, цінними паперами та запровадження кластерної системи
господарювання, що у свій час сприятиме пошуку наявних нетрадиційних джерел
фінансування та коштів населення на будівництво сільськогосподарських та
промислових об’єктів і житла для різних верств населення України та переселенцям з
Криму і Донбасу.
Згідно світового досвіду тільки спрямування уваги на будівництві житла дає
можливість почати, завдяки мультиплікаційному ефекту, проведення заходів щодо
виходу економіки України з кризового становища. Вихід з кризи США у 30-х роках,
швидке підняття економіки Німеччини та окремих європейських держав мало місце в
значній мірі завдяки спрямуванню наявних коштів, майнових та інших ресурсів на
житлове будівництво. Ця галузь економіки, маючи матеріалоємний характер, сприяє
різкому підвищенню попиту на будівельну продукцію вітчизняних виробників, що, в
свою чергу, сприяє розвитку не тільки підприємств будівельної й сировинної
індустрії, а й інших галузей національної економіки (такі як енергоносії, транспорт та
різні послуги).
Сучасний стан економіки України потребує відповідальне відношення до
наявних проблем галузі житлово-комунального господарства, тарифної політики у
державі, дійсного субсидування малозабезпечених верств населення, переходу до
надання ЖКГ послуг через запровадження системи командитних підприємств і
обґрунтоване висвітлення цієї проблеми у засобах масової агітації та пошук наявних
традиційних і нетрадиційних шляхів їх вирішення.
Крім зазначених пріоритетних напрямків праці над вирішенням проблем
внутрішнього ринку, життя повсякденно буде вимагати корегування дій як на
галузевих так і на регіональних рівнях.Розробка концепції стратегії розвитку
внутрішнього ринку України потребує залучення наукових працівників, фахівців
урядового та місцевого рівнів, залучення світового досвіду, різних партійних і
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громадських структур та широких верств населення у всіх регіонах України.
Фактори, що сприяють розвитку внутрішньої економіки
Необхідно переосмислення і перетворення відношення до внутрішньої
економіки. Внутрішня економіка не існує без зацікавленого
соціального
процесута відтворення промислового потенціалу на кожному підприємстві, в
кожній територіальній громаді, в кожному громадському формуванні та і державі
в цілому. Розвиток економіки не здійснюється без підйомів, падінь, революцій,
реформ, девальвацій валют, дефолтів та крокуючими за цім ростом ВВП і
зростанням соціальних стандартів. А головне без людського інтелектуй факторів,
які йому приналежні, економіка не існує.
І якось дивно сприймається інформаційний тиск про залучення від МВФ
кредитів та позик, які наші діти та онуки повинні будуть віддавати. При цьому
забувають, що наші діди своїми руками відбудували державу після війни (ВВВ1941-1945 років) в умовах світової блокади і холодної війни. За короткий час була
створена потужна держава. І олігархатом робиться все, щоб досвід тих років був
забутий.
Першим фактором у цьому заході, це визначення саме
тойсинергетичной галузі, в яку з початку реформуванняспрямовувати наявні
обмежені ресурси і в першу чергу на розвиток малого і середнього бізнесу. Треба
вже зараз почати будувати чи дороги, чи житло, чи підприємства
машинобудування з тим, щоб почав працювати мультиплікаційний момент у
споріднених галузях валового продукту. При цьому Міністерство інформатики
повинно цей порив постійно відображати і спрямовувати увагу пересічних
громадян до цієї справи.
Другим фактором і напрямком уваги фахівців є те, що відноситься до
основилюбої економіки– цеє – капітал.А накопичується він, в широкому
розумінні його складових завдяки підсумкусумлінної праці робітників та
відтворенні наявних активів держави. При цьому якось забувається зараз
аксіома, що Активи складаються з рухомого і нерухомого майна, цінних паперів,
працівників та їх інтелектуальної вартості.І що не дивно, чогось нема ніде
тлумачень, як ефективно ідоцільно працювати з кожним активом, виважено і
фахово використовувати цінні папери, де готувати відповідних працівників
керівного складу тощо.
Капітал не може працювати активно в умовах повноїневизначеності без
грамотно складеного бюджетувитратприбутків і, головне, розрахунковостатистичного складеного бюджету розвитку кожного регіону та держави в
цілому розробленого згідно затвердженої ІННОВАЙІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РЕГІОНІВ. А для цього потрібно мати збалансовану
законодавчо-нормативну базу. Таким чином поки не навчимосявиконувативласні
закони, не допоможе можливо істрата виконавців. І от тут увага повинна бути
сконцентрована на розробці на місцях і в територіальних громадах конкретних на
один рік Програм місцевого розвитку. А головне, що прискорення обертання
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капіталу можливе лише при виваженому оподаткуванні та пріоритетному
розвитку підприємств малого і середнього бізнесу.
Третім фактором для виконання розроблених програмних документів і
бюджетних напрацювань є визначення фактору взаємодії між виконавцями та
суспільством.Примусити виконувати закони та інші нормативні документи
можливо тільки через – довіруодиндоодного, до своїх (родичів) і до чужих
виконавців, довіру до слова людини, а особливо добізнесмена. Довіра в
соціологіїі економіціє соціальным капіталом.Довіру треба мати до ефективних,
а не тільки власнихідей. При цьому треба відповідати за свої слова і бути готовим
віддати життя за право довіри свободи вибору – свого й чужого.
І от тут влада і, фінансуємі олігархатом, СМІ цілодобово тлумачать, що
все добре, але не знають як вести боротьбу зі злом №1 всесвіту – КОРУПЦІЄЮ.
При цьому пояснюють,що це зло притаманне суспільству яке будуємо і в якому
існуємо. А наші політологи і економісти тлумачать, що Корупція дійсно є зло, але
допустиме, таке собі ріднесеньке, притаманне нашій козацькій громаді. Для
боротьби з цим злом створено ряд структур у складі Кабміну. Але одне
прояснилось, що ніхто не знає, як з цим злом боротися, а по їхнім вимірам, то
може і нікому не потрібна ота боротьба.При цьому у світі давно винайшли
панацею не боротьби, а існування без цього ганебного явища за рахунок прозорих
і підзвітних суспільству процедур, системи стимулів і достойних заробітних плат.
Четвертим фактором є створення КЛАСТЕРІВ, з синергією щодо
випробування у різних галузях виробництва. Але крім установ і організацій
сировинного, комерційного, логістичного,
інфраструктурного характеру,
необхідно й залучати господарюючі органи територіальних громад до
співпраці. На такій основі загальний прибуток кластеру прозоро і пропорційно
розподіляється.Держава отримує від Кластера конкретний дохід на свої соціальні
потреби,а потенційний«хабарник»-держслужбовець –зарплату і стимули
працювати прозоро на громаду.
Таким чином Кластери можуть працювати за принципом
КОМАНДИТНОЇ установи чи організації. Створюватись на основі
засновницького договору і всі взаємостосунки вирішувати тільки на договірних
засадах повними учасниками.Оскільки юридичні особи територіальних громад в
засновницькому договорі не беруть участь, то вони є вкладниками,які не пов'язані
зобов'язальними відносинами з повними товаришами, а пов'язані такими
відносинами лише з самим товариством тобто кластером. Зміна складу
вкладників не тягне внесення змін до засновницького договору, а тому і не
підлягає державній реєстрації
Мета створення Кластерів полягає в тому, щоб для прискорення рішення
більшості проблем об’єднуватись разом для співпраці на довірі і договірних
засадах в існуючі в регіоні монополістичні (може олігархічні), державні
господарські установи, представників малого і середнього бізнесу,дрібних
бізнесменів, фермерів та окремих ентузіастів (волонтерів) в єдине
територіальне чи галузеве формування на взаємній довірі для виконання
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поставленої мети. І це тільки початок справи. А головне, кластери допоможуть
всім співвиконавцям у довірчій формі шукати рішення безлічі зовнішніх проблем
та принципово вимогливо поратися зі своїми внутрішніми негараздами.
Головне це те, щоб виникла Довіра треба спотворене олігархатом
питання найму на працю за мізерну плату замінити ПАРТНЕРСЬКИМ
співіснуванням у Кластері. А це надасть можливості кожному учаснику
розібратися зі своїми Активами, випустить під них цінні папери, залучити наявні
у працівників цінні папери у Кластер, який потім створить робочі місця під мету,
яка покладена в основу створення кластеру, що надасть можливості вирішити всі
соціальні питання всіх учасників. При цьому Кластер по структурі є внутрішнім
членом регіональної територіальної громади. Всі податки їй сплачує. На таких
засадах можливо виховати фахівців- перетворювачів економічних факторів для
заможного життя у такій державі та докорінно ліквідувати корупцію.
Створивши партнерські взаємостосунки у структурі кластерів і
громадських і господарських установ й організацій, які в нього входять, головне
це створення мікроклімату в колективі на довірчій основі.
Як наголошується в «Методичних рекомендаціях з розробки Стратегій
розвитку регіонів», кластерний підхід дає ряд переваг для суб'єктів економічних
відносин:
- Для регіональної влади: розвиток кластерної системи призводить до
збільшення кількості платників податків та бази оподаткування, появі зручного
інструменту для взаємодії з бізнесом, зниження показників безробіття, потребуючих
соціальної допомоги і субсидіювання, а також залежно від окремих бізнес-груп, появі
підстави для диверсифікації економічного розвитку території.
- Для бізнесу: поліпшення кадрової інфраструктури; поява інфраструктури
для досліджень і розробок; зниження витрат; поява можливостей для більш
успішного виходу на міжрегіональні та міждержавні ринки. Виділення кількох
підприємств будівельної сфери в кластерній системі дозволяє підвищити
ефективність її діяльності за рахунок раціонального розвитку виробничоекономічних процесів, використання основних ресурсів виробництва (трудових,
матеріальних, технічних і т. д.), функціонування підприємств різних форм власності
та призначення. А головне, остаточно уникнути корупційних схем і вирішення всіх
питань на договірній основі.
Відзначимо, що основа взаємної довіри була закладена ще 40 років тому
при створенні Молодіжних житлових комплексів (МЖК), які своїм ентузіазмом і
натхненною працею здолали соціалістичний нігілізм і з нічого створили рух, який
і зараз у 480 містах та селах України будує житло для молоді в умовах, коли
теперішня влада зовсім перестала бюджетно фінансувати молодіжне будівництво.
На цих і ринкових принципах зараз у 22 областях України створюються
сільскогосподарські кластери консорціуму «Світанок», у які входять Громадські
спілки слобідського типу, що надає можливості кластеру одночасно
вирішувативиробничі і соціальні питання. Договірний і довірчий принципи
співпраці сільгосппідприємств, місцевої влади, інвесторів і соціальних установ
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надихає на впровадження в життя новітніх технологій сільськогосподарського
виробництва та сучасного способу життя працівників і мешканців поселень, які
будуть створюватись у регіонах кластерного співіснування.
При всіх негараздах треба відмітити, що динаміка суспільства дуже
сприятлива для запровадження кластерізації виробничих стосунків у складах
територіальних громад, що зараз створюються. При всіх олігархічних негараздах,
кластерізація надихає на підтримку на партнерських засадах всіх форм малого і
середнього бізнесу, підйому творчого підходу пересічних селян закладено у
виробничих процесах переробки сільськогосподарського збіжжя зацікавленості до
витоків інтелектуальної власності фахівців. Тільки у складі кластерних систем
приходить порозуміннятого, що малий і середній бізнес це запорука стійкості
держави та джерело відтворення, на принципах соціальної орієнтованості,
взаємоповаги, синергетики, економічних важелів у всіх галузях держави.
4. Приклад діяльності Подiльського будівельного кластеру в Україні

Рис 1. Схема будівельного кластеру Полільського регіону
Підтвердженням зазначеної динаміки є небачений раніше підйом
національного самовизнання учасників АТО, простих громадян, молоді і нового,
що йде від душі людей, волонтерського руху і активістів.
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Теперішня влада, за потреби, більш соціально налаштована. вони
починають прислухатися до вимог суспільства, невпевнено вимушені робити
реформаторські кроки, займаються децентралізацією, прислухаються до
волонтерів, починають розуміти, що
волонтерський рух це паростки
майбутнього. Завдання кожного патріоту держави внести свій посильний вклад
працею на кожному робочому місці. І головне, що всі перебудови
найефективніше треба починати з себе.
Враховуючи наведене, відзначимо, що американський інвестиційний фонд
«Western NIS Enterprise Fund» в рамках запущеної у 2015 році трьохрічної програми
технічної допомоги у 2016р. надасть більше 5,6 млн. дол. США на розвиток
економіки України. Про це на презентації результатів співробітництва фонду з
Україною повідомила глава «Western NIS Enterprise Fund» Ярослава Джонсон, яка
відмітила, що трьохрічна програма технічної допомоги з бюджетом 30 млн. дол.
США була запущена при фінансовій підтримці Агентства США по міждержавному
розвитку (USAID) у 2015р. для України.
Будівельний кластер Подільського регіону - це добровільне галузеве
територіальне об'єднання підприємницьких структур, наукових, громадських
організацій, органів місцевої влади з метою підвищення конкурентоспроможності
власної продукції, робіт чи послуг та сприяння економічному розвитку регіону. Він
об'єднує близько 30 підприємств будівельної галузі, які спеціалізуються на виконанні
будівельно-монтажних робіт, виробництві будівельних матеріалів, проектуванні,
дизайні і забезпечують виконання повного циклу будівельних робіт із здачею об'єктів
"під ключ". У кластер входять також підприємства та установи інфраструктури, які
надають торговельні, юридичні, аудиторські, маркетингові, інформаційні, освітні та
науково-дослідні послуги (див. малюнок). До роботи в кластері залучаються
господарські державні установи для вирішення дозвольних питань у робочому
порядку без занесення хабаря. Тобто робота кластера унеможливлює корупцію.
Подібні об'єднання мають позитивний вплив не тільки на окремі організації,
а й ні економіку регіону в цілому. За два роки діяльності кластеру здано в
експлуатацію понад 10 об'єктів житлового, побутового та промислового призначення.
У 2010 р. підприємствами кластера освоєні капітальні вкладення у розмірі 3,85 млн.
дол США, вироблено продукції на 1404 тис. дол. США, створено 480 нових робочих
місць. Завдяки впровадженню нових технологій досягнуто скорочення термінів
будівництва, трудомісткість будівельних робіт знижена на 15%, вартість житла - на
10%. У регіон залучено додаткові інвестиції в обсязі 750 тис. дол США.
Будівельний кластер відрізняється від інших типів об'єднань тим, що має
більш широке членство і цілі.
Кластер на принципах командитного товариства, (тобто на договірному
спілкуванні) об'єднує всі компоненти виробничого процесу, від постачальників
сировини до споживачів кінцевого продукту, включаючи сферу обслуговування та
спеціалізовану інфраструктуру. Основною метою об'єднання є досягнення
конкретного економічного результату – виробництво конкурентоспроможної
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продукції. Це сприяє підвищенню ефективності діяльності кожної окремої організації
і прискорення розвитку економіки регіону в цілому.
Керувати кластером, як показує практика, повинна громадська некомерційна
організація, засновниками якої є учасники кластеру, громадські організації, органи
влади регіону.
Основними принципами функціонування будівельного кластера є
наступні:
1. Формування єдиного інформаційного простору, коли через взаємодію
головної організації з організаціями-учасниками виробляється нова інформація, що
стає рушійною силою ділової активності. Це досягається за рахунок:
- генерації та обміну новою інформацією (забезпечення організацій
інформацією про заходи щодо зниження вартості будівництва за рахунок
впровадження ефективних технологій, матеріалів і устаткування, про кон'юнктуру
цін на основні види вітчизняних і зарубіжних матеріалів; організація семінарів-нарад,
навчальних семінарів і т. д.);
- єдності фінансового простору (проведення заліків щодо погашення
бюджетної заборгованості, що передбачає повну її ліквідацію; проведення
взаємозаліків з постачальниками і підрядниками за заявками входять в кластер
організацій, що призводить до поліпшення їх фінансового стану);
- єдності технологічного та будівельного простору (збереження
технологічної єдності будівельного комплексу; погодження переліку будівництв, які
фінансуються в певний рік);
- єдності правового простору (методологічна та консультативна допомога
організаціям, що входять в мережу, з фінансових питань; практична допомога
організаціям з питань захисту їх економічних інтересів; допомогу в отриманні та
продовженні ліцензії на будівельну діяльність, консультаційні послуги та методична
допомога організаціям в області матеріально-технічного забезпечення ).
2. Удосконалення будівельних процесів . Окремо взята будівельна фірма
залежить, як відомо, від ресурсів, що контролюються іншими організаціями. Будучи
включеною в мережу, фірма отримує доступ до таких областей, як:
-впровадження
ефективних
будівельних
технологій
(будівництво
експериментальних житлових будинків з урахуванням сучасних архітектурнопланувальних рішень, теплозахисних вимог із застосуванням сучасних автономних
систем інженерного облаштування; організація та вдосконалення технології
виробництва ефективних стінових і теплоізоляційних матеріалів;
- будівництво, реконструкція і технічне переозброєння підприємств
будіндустрії із забезпеченням введення в дію потужностей з виробництва
будівельних виробів, матеріалів, конструкцій; інженерне облаштування селищ і
житлових будинків);
-впровадження нових архітектурно-планувальних рішень (відбір паспортів
проектів житлових будинків з урахуванням нових вимог СНіП з теплотехніки та
коригування раніше випущених каталогів житлових будинків; підготовка каталогу
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паспортів проектів селянських (фермерських) господарств та переробних
підприємств малої потужності і т. д.);
-застосування нових видів будівельних машин і устаткування (впровадження
високоефективного вібропрессового обладнання, виробництво високоефективних
основних видів будівельних машин, виготовлення нових зразків та партій машин і
обладнання).
3.
Формування
спільної
комерційної
політики
і
політики
зовнішньоекономічної діяльності, включаючи: - збут і сервісне обслуговування,
придбання необхідних ресурсів ;
- участь в інвестиційних проектах (організація підготовки матеріалів для
участі у конкурсах на виконання робіт і надання послуг, чим досягається
максимальне залучення в інвестиційно-будівельну діяльність організацій і
підприємств, підвищується їх конкурентоспроможність);
- зовнішньоекономічна діяльність (організація спільної діяльності з
закордонними організаціями щодо структурної перебудови виробництва, технічного
супроводу впровадження нових технологій і підвищення конкурентоспроможності
продукції на взаємовигідних умовах).
4. Підвищення професійного рівня персоналу. Сюди, окрім підвищення
кваліфікації керівного персоналу та робітників, входять стимулювання праці та
соціальний захист працівників.
Практика функціонування будівельного кластера Подільського регіону
України показує, що об'єднання в кластер забезпечило його учасникам ряд переваг.
1)розширилися можливості залучення фінансових ресурсів у будівельну
сферу (шляхом об'єднання фінансових можливостей усіх учасників кластера,
залучення їх Активів, залучення інвестицій з боку, спільної участі у конкурсах
проектів, що фінансуються у вигляді грантів, об'єднання фінансових можливостей
для забезпечення гарантій на одержання кредитних ресурсів).
2) забезпечується можливість зниження собівартості будівельної продукції та
послуг організацій, що входять у кластер. Наявність власного виробництва на основі
місцевої сировинної бази сприяє зниженню витрат на транспортування, зберігання
продукції, торгові послуги, що в свою чергу здешевлює вартість житлової площі і
ремонтних робіт. Більш того, не виникають проблеми зі збутом продукції - вона
повністю використовується всередині кластеру.
3) об'єднання більш 30 підприємств будівельної сфери Подільського регіону
дало можливість учасникам кластера ефективно відстоювати свої інтереси на рівні
органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Завдяки кооперації зусиль
учасників кластеру отримані підтримка і довіра влади. Тобто унеможливлення
корупційних взаємостосунків. При потребі вирішувати питання на стороні не неси
хабаря, а зацікав його вступом до кластера на правах вкладника.
Так, спільно з Хмельницьким міськвиконкомом розроблено довгострокову
програму "Сучасне житло", яка передбачає до 2020 рр.. будівництво в обласному
центрі п'яти багатоповерхових житлових будинків покращеного планування.
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4) реалізація учасниками кластеру програми "Сучасне житло" забезпечила
постійну завантаженість організацій будівельної галузі та суміжних галузей,
створення нових робочих місць, відродження промисловості в окремих районах
області, де знаходяться родовища корисних копалин, що використовуються в
будівництві.
В даний час створено кластер будівельних матеріалів (цегла, рубероїд, фаянс
та ін..), який охоплює Славутський, Шепетівський, Полонський, Теофіпольський і
Білогірський райони Хмельницької області та ряд інших регіонів України. Крім того,
реалізація даної програми передбачає впровадження нової каркасно-монолітної
технології будівництва житла, що було б неможливо, якби підприємства в умовах
ринку діяли поодинці.
5) об'єднання організацій на рівні регіону формує принципово новий рівень
відносин, який базується на порядності та довірі між учасниками кластеру, створює,
можна сказати, новий спосіб, мислення
Слід зазначити, що будівельний або житлово-комунальний кластер – це
особлива форма кластерної моделі, оскільки і будівництво та житлово-комунальне
господарство - це вид діяльності, орієнтованої, перш за все, на внутрішній ринок, і
основною продукцією якої є будівництво та обслуговування сучасного комфортного
житла.
Економічний ефект від створення кластерів в будівельній сфері
обумовлений:
виробничо-будівельної
кооперацією,
що
дозволяє
ефективно
використовувати спільний потенціал мережевих партнерів;
зниженням витрат на модернізацію будівельної продукції шляхом передачі
частини робіт партнерам, що спеціалізуються в конкретних видах діяльності;
підвищенням ефективності процесу забезпечення будівельного виробництва
сировиною, матеріалами, деталями, конструкціями на основі встановлення
довгострокових партнерських зв'язків;
підвищенням ефективності виконання окремих управлінських функцій за
рахунок поділу праці, спеціалізації, залучення спеціалізованих організацій
будівельного профілю;
підвищенням ефективності робіт в області збуту та сервісного
обслуговування, придбання необхідних ресурсів;
підвищенням надійності мережевих партнерів в інвестиційно-фінансової
кооперації.
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БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 1
У статті аналізується механізм боротьби з контрабандою, основні критерії
відмежування контрабанди від митних правопорушень
у співвідношенні з
підвищенням рівня інвестиційної привабливості
та ефективної реалізації
інвестиційної політики України. Проаналізовано контрабанду як умисну вину у
формі прямого умислу згідно законодавства України та запропоновано ефективний
механізм боротьби із цим злочином
Ключові слова: контрабанда, митні правопорушення, інвестиційна політика,
інвестиційна привабливість
Однією із найважливіших складових економічної політики держави є
інвестиційна політика. В сучасних умовах фінансово-економічної кризи вона набуває
особливого пріоритету. У розпорядженні держави знаходяться основні засоби
регулювання відтворювального процесу. Саме інвестиційна політика повинна
сприяти піднесенню економіки, підвищенню ефективності виробництва,
забезпеченню соціально-економічної стабільності та вирішенню екологічних
проблем.
Держава здійснює регулювання інвестиційної діяльності засобами
бюджетної, грошово-кредитної, амортизаційної, науково-технічної
та митної
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політики, важливим напрямом якої завжди була та залишається боротьба з
контрабандою.
Сучасна економічна ситуація в України детермінує активізацію та
професіоналізацію діяльності транскордонних злочинних груп, які спеціалізуються
на контрабанді.
Аналіз стану боротьби з контрабандою
свідчить
про
те,
що,
незважаючи
на
комплекс
заходів,
здійснених
органами державної
влади,
контрабанда залишається одним з
головних
дестабілізуючих
чинників внутрішнього ринку України, негативно впливає на розвиток
національної економіки та її стратегічних галузей. Такі процеси значно гальмують та
несуть негативний вплив на інтерес та бажання вкладень коштів потенційних
інвесторів, оскільки це зумовлює підвищення ризикованості такої діяльності у всіх
сферах економіки, тому що інвестиційна привабливість формується в комплексі як
внутрішніх, так і зовнішніх показників стабільності в країні.
Слід зазначити, що саме недостатня захищеність легітимних економічних
відносин стала визначальною причиною кримінальних процесів у сфері
господарської діяльності, серед яких контрабанда набула значного поширення.
За
оцінкою Кабінету Міністрів України, контрабанда завдає суттєвої шкоди
економічним відносинам у сфері господарської діяльності нашої держави. Збитків
зазнають інтереси вітчизняного товаровиробника і порушується нормальний порядок
товаровідносин на внутрішньому ринку України та у сфері зовнішньої торгівлі, що, у
свою чергу, негативно позначається на розвитку економічних відносин між
державами, гальмує входження України до загальносвітового економічного
простору. Нелегальне ввезення іноземних товарів зменшує попит на вітчизняну
продукцію. Порушується монополія держави на експорт та імпорт певних груп
товарів, особливо на ті з них, що виключені із загального товарообігу. Крім того,
результати такої злочинної діяльності негативно впливають на суспільні відносини у
сфері захисту життя та здоров’я громадян (контрабанда зброї та боєприпасів, ядерних
матеріалів та речовин), права громадян у галузі користування культурними
цінностями, культурним надбанням нашої держави, інші інтереси особи2.
Незважаючи на зазначені загрози, контрабанда досі не дістала належної правової
оцінки. Зокрема, протягом 2015 року митними органами виявлено 2172 факти
незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, за якими порушено 121
кримінальну справу. Із незаконного обігу вилучено майже 7 кг. героїну, близько 104
кг. кокаїну, майже 0,5 кг. опію, понад 30 кг. канабісу, 8 795 пігулок, 1568 капсул і 0,3
л. наркотичних засобів, обіг яких обмежено 3. Ймовірно, це стало можливим
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унаслідок недоліків у діяльності правоохоронних органів, прогалин у чинному
законодавстві, низького рівня правозастосовчої діяльності у справах про
контрабанду, існуючих на цей час термінологічних розбіжностей в кримінальному та
інших галузях права.
Частину зазначених проблем намагався розв’язати Пленум Верховного Суду
України постановою № 8 від 03 червня 2005 р. “Про судову практику у справах про
контрабанду та порушення митних правил4”, проте, низка проблем все ж залишилася
поза межами уваги вищої судової інстанції. Також хотілося би зауважити, що
прийняття 13 березня 2012 року нового Митного кодексу України обумовило втрату
актуальності усіх роз’яснень як державних так і судових органів.
Необхідно вказати, що дослідженню даної проблеми присвячували роботи
таківітчизняніі зарубіжні автори: П.П.Андрушко, О.Ф.Бантишева, Л.В.БагрійШахматов,
О.І.Бойко,
Б.В.Волженкін,
В.М.Володько,
В.О.Владимиров,
В.О.Глушкова, О.О.Дудорова, М.П.Карпушина, М.Й.Коржанський, М.А.Кочубей,
О.О.Кравченко та інші.
Враховуючи вищевикладене і важливість розв’язання проблеми
інвестиційної привабливості країни, соціально-економічних перетворень на
загальнодержавному рівні, зміцнення внутрішнього ринку та зовнішньоекономічної
діяльності, захист держави від злочинних посягань й зумовлюють актуальність
зазначеної проблеми.
Варто зазначити, що контрабанда дійсно є злочином із глибоким історикоправовим корінням, розвиток її як явища, так і кримінально-правового закріплення в
законодавстві тісно пов’язаний із розвитком державності в різних країнах. Зокрема,
за Митном Уставом Німеччини 1869 року контрабанда поділялась на адміністративно
та кримінально карану. Разом з тим, проаналізувавши історичні аспекти даного
злочину, існує місце в історії, де контрабанда визнавалася не як злочин, а як митне
правопорушення за яке наставала адміністративна відповідальність 5.АМитний кодекс
СРСР не передбачав кримінальної відповідальності за контрабандне ввезення в СРСР
наркотичних засобів, хоч на практиці такі випадки були. Саме тому, на нашу думку,
існує безліч проблем, щодо розмежування контрабанди від митних правопорушень.
Отже, з метою вирішення деяких зазначених проблем, на нашу думку,
необхідно порівняти склад злочину контрабанди із складом порушення митних
правил. В першу чергу, ми вважаємо, слід визначитися відносно об’єкту згаданого
злочину. Саме це питання впродовж всього існування даної кримінально-правової
норми викликало найбільші суперечки. Це й зрозуміло, визначення об’єкту злочину
дає можливість визначити те коло суспільних відносин, яким, в першу чергу,
спричиняється шкода при суспільно-небезпечному посяганні. Також юридичне
aram=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD&s
earchForum=1&searchDocarch=1&searchPublishing=1
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значення об’єкта злочину полягає, насамперед, у тому, що він беззаперечно
визнається обов’язковим елементом будь-якого складу злочину6. Тому вирішення
питань кваліфікації злочину неможливе без дослідження його об’єкту.
Основним безпосереднім об’єктом контрабанди є встановлений порядок
переміщення відповідних товарів, предметів через митний кордон України, який є
необхідною умовою нормальної діяльності митних органів зі стягнення платежів,
здійснення митного контролю, оформлення предметів у митному відношенні.
Додатковим (факультативним) об’єктом цього злочину можуть бути
встановлений порядок обігу предметів дозвільної системи, порядок сплати податків,
зборів та інших обов’язкових платежів, громадська безпека, здоров’я населення.
Щодо предмету, то надати повний перелік товарів, які можуть бути
предметом злочину, передбаченого ст. 201 КК України, практично неможливо,
оскільки він безперервно змінюється залежно від кон’юнктури, що склалася на
внутрішньому і зовнішньому ринках.
Відомо, що обов’язковою ознакою об’єктивної сторони будь-якого складу
злочину є суспільно небезпечне діяння людини (в формі дії або бездіяльності),
оскільки діяння породжує суспільно небезпечні наслідки, визначає зв’язок об’єкта і
об’єктивної сторони, складає предметний зміст суб’єктивної сторони складу злочину.
Об’єктивною стороною контрабанди слід вважати дії, які полягають у
незаконному переміщенні товарів, предметів через митний кордон України. При
цьому під переміщенням через митний кордон розуміють ввезення на митну
територію України, вивезення або транзит через її територію товарів, предметів у
будь-який спосіб, у тому числі, використання з цією метою спеціально тренованих
тварин, трубопровідного транспорту та ліній електропередач.
Визначення суб’єктивної сторони злочину в значній мірі впливає на його
кваліфікацію та визначає його суспільну небезпеку. У так званих злочинах із
формальним складом, який не передбачає як необхідну ознаку настання певних
суспільно небезпечних наслідків, змістом прямого умислу є усвідомлення винною
особою суспільно небезпечного характеру своєї дії або бездіяльності та бажання її
вчинення.
Зважаючи на вищевикладене можливо зробити висновок, що в ст. 201 КК
України не міститься вказівки на форму вини при вчиненні контрабанди. Але,
виходячи з характеру самих дій, що полягають в переміщенні предметів через
митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від нього, в
теорії і в судовій практиці одностайно визнається, що з суб’єктивної сторони
контрабанда характеризується умисною виною у формі прямого умислу. Щодо
суб’єкта контрабанди, то ним може бути осудна особа (громадяни України, іноземці,
апатриди), яка досягла 16-річного віку, у тому числі особа, яка користується правом
дипломатичного імунітету.
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Під юридичним складом порушення митних правил визнається передбачена
нормами митного права сукупність найбільш загальних, типових елементів (ознак),
за наявності яких те чи інше діяння можна вважати порушенням митних правил.
Попри те, що в митному праві законодавчо не закріплено юридичний склад
порушення митних правил, він як склад будь-якого правопорушення включає в себе
сукупність таких елементів (встановлених нормами МК України об'єктивних та
суб'єктивних ознак, що характеризують (кваліфікують) конкретне суспільно
шкідливе діяння як порушення митних правил): об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і
суб'єктивна сторона7. Об'єктом порушення митних правил є суспільні відносини,
урегульовані нормами права та охоронювані засобами адміністративної
відповідальності. Враховуючи, що порушення митних правил є різновидом
адміністративних правопорушень, потрібно звернути увагу на те, що об'єкт
порушення митних правил є складовою загального об'єкта адміністративних
правопорушень. Таким чином, загальний об'єкт (в тому числі й дія порушень митних
правил) - це вся сукупність суспільних відносин, що виникають в сфері виконавчорозпорядчої діяльності держави й охороняються засобами адміністративної
відповідальності.
Об'єктивна сторона порушення митних правил - це система передбачених
нормою митного права ознак, що характеризують зовнішню сторону проступку.
Об’єктивна сторона включає в себе передусім такі основні складові, як:
 протиправне діяння (дія чи бездіяльність),
 суспільно шкідливі наслідки,
 причинно-наслідковий зв'язок між діянням та його шкідливими наслідками.
Крім того, об'єктивна сторона може характеризуватись і такими
факультативними ознаками, як час, місце, способи, засоби та знаряддя
правопорушення. Суб 'єктивна сторона порушення митних правил характеризує
внутрішнє (психічне) ставлення суб'єкта правопорушення до скоєного ним діяння та
його негативних наслідків. Суб'єктивну сторону утворює вина як обов'язкова ознака і
мотив та мета як факультативні ознаки.
Зважаючи на певні відмінності, що існують в теорії адміністративного права
щодо аналізу інтелектуального та вольового моменту, винна особи має форму умислу
(прямого чи непрямого) або необережності (самовпевненості чи недбалості).
Суб'єктом порушення митних правил визнається той, хто його вчинив, тобто
фізична особа, в діянні якої є ознаки правопорушення. Усі ознаки суб'єкта можна
відокремити у дві групи: загальні та спеціальні. Загальними визнаються такі ознаки,
якими повинна володіти будь-яка особа, яку притягають до адміністративної
відповідальності - це досягнення 16-річного віку та осудність. Такими особами
можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни та особи без
громадянства.
7
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Проведене дослідження змушує звернути увагу та дозволило зробити ряд
висновків та виділити основні критерії розмежування контрабанди від митних
правопорушень:
ступінь суспільної небезпеки, який дістає вияв у наявності чи відсутності
тяжких наслідків, розмірі реальних матеріальних збитків, способі і часі вчинення
правопорушення та в інших ознаках, що закріплені у нормах права і які
характеризують як окремі елементи складу правопорушення, так і весь склад у
цілому;
безпосередній об’єкт;
об’єктивна сторона, зокрема, елементами, які розмежовують контрабанду та
митні правопорушення можуть виступати час вчинення, спосіб тощо;
важкість санкцій, зокрема, санкції за вчинення контрабанди є більш важкими
для правопорушника, аніж санкції які настають за митні правопорушення.
Крім визначених нами проблемних питань слід вказати і на значне покращення
стану боротьби з контрабандою сьогодні. Порівнюючи надані нами вище статистичні
дані незаконного переміщення через митний кордон України контрабанди за 2015 р.,
можна простежити значні позитивні зміни в цій боротьбі сьогодні.
Так,
наприклад,Кіровоградською митницею ДФС протягом 10 місяців 2015 року порушено
114 справ про порушення митних правил на суму 70 454 477 грн.., з яких 24 справи з
реально вилученими предметами правопорушення на суму 2 869 671 гривень. Митницею
розглянуто 19 справ про порушення митних правил та накладено штрафів на суму 78 030
грн., з яких 1 справу було вирішено шляхом компромісу (ст. 521 Митного кодексу
України), сума штрафів, стягнутих митницею складає – 38 926 грн.
На даний час економічна ефективність правоохоронної діяльності митниці
складає 121 043 грн.
З метою недопущення незаконного переміщення через митний кордон
України товарів, зброї, наркотичних та психотропних речовин, митницею проведено
74 спільних заходів з правоохоронними органами Кіровоградської області, за
результатами яких складено 40 протоколів про порушення митних правил на суму
1 158 313 грн.
Митницею у період проведення операції «РУБІЖ-2015» станом на 30.10.2015
року по 6 справах на суму 4 046 998 грн. направлено до правоохоронних органів 2
повідомлення про кримінальні правопорушення за ознаками злочинів, передбачених
ч.1 ст.358 КК України, порушено 17 справ про порушення митних правил на суму
4 913 766 грн.
З метою виявлення кримінальних правопорушень у митній та податковій
сферах Державної фіскальної служби України організовано на період з 01.09.2015 по
04.12.2015 року проведення операції «Рубіж-2015»[10].
Таким чином, активізація таких процесів боротьби з контрабандою
державними органами влади та шляхи удосконалення організаційно-правового
механізму зазначеної проблеми в повній мірі сприяють підвищенню рівня
інвестиційної привабливості України та являють собою важливий напрям реалізації
інвестиційної політики України.
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O.Okhotnikova COMBATING SMUGGLING AS AN IMPORTANT DIRECTION
OF THE INVESTMENT POLICY OF UKRAINE
This article analizuruetsya mechanism to combat smuggling , basic criteria for
distinguishing the smuggling of customs offenses in relation to the increased level of
investment attractiveness and effective implementation of the investment policy of Ukraine.
Analyzed as a deliberate smuggling guilt in the form of direct intention , in accordance with
the legislation of Ukraine that offered an effective mechanism to combat this crime.
Keywords: smuggling and customs violations, investment policy, investment
attraction
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Постановка проблеми. Сучасна екологічна ситуація в Україні в силу низки
об’єктивних та суб’єктивних причин потребує посилення уваги влади та громадськості. У
зв’язку з цим, являє певний інтерес вивчення стану розвитку екологізації державного
управління та виділення концептуально-пріоритетних напрямів
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання екологізації суспільства
в цілому й державного управління зокрема розглядалися в багатьох роботах
вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед українських вчених цією
проблематикою займалися: В.Андрейцев, В.Бакуменко, А.Балашов, П.Гаман,
Б.Данилишин, С.Дорогунцов, Т.Іванова, М.Хвесик, В.Шевчук та інші.
Формулювання цілей статті. Ціллю даної статті є висвітлення та аналіз
концептуально-пріоритетних напрямів та засобів екологізації державного управління в
Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Виходячи з сутності екологізації державного управління як здійснення
органами державної влади та органами місцевого самоврядування керівних впливів
відповідно до визначених напрямів екологізації на сфери та відносини суспільства,
можна зробити висновок, що основними засобами екологізації державного
управління є відповідні керівні впливи, що забезпечують її реалізацію.
В основу дослідження, покладено підхід концептуального розвитку щодо
напрямів та механізмів екологізації державного управління. Відповідно до цього
підходу виділено систему з 6 векторів розвитку екологізації державного управління в
Україні з різними складовими елементами розвитку, а саме:
вектор критеріїв оцінювання стану реалізації державної екологічної
політики;
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вектор ідентичності принципам європейської системи екологічного
управління;
вектор основних чинників впливу на екологізацію державного управління;
вектор пріоритетних умов втручання в розвиток сучасної екологічної
ситуації;
вектор поширених тенденцій екологізації суспільства;
вектор необхідного вдосконалення засобів та механізмів екологізації
державного управління.
Застосування
певних критеріїв
оцінювання
стану реалізації
державної
екологічної
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екологізації
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Дотримання
принципів
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управління
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державного
управління
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пріоритетних умов
втручання в розвиток
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ситуації

Рис. 1. Спектр базових напрямів розвитку екологізації державного управління
Сукупність цих векторів фактично обумовлює спектр базових напрямів
розвитку екологізації державного управління, що пропонується нами (див. рис. 1).
Перші два вектори виділені нами на основі чинних документів. Тобто ми
виходили з наявної конкретної реальної ситуації нормативно-правового та
аналітичного забезпечення екологізації державного управління. Зокрема, вектор
критеріїв оцінювання стану реалізації державної екологічної політики сформовано з
урахуванням Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на
період до 2020 року [1].
Складові вектору критеріїв оцінювання стану реалізації державної
екологічної політики представлені на рис. 2.
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запобігання надзвичайним ситуаціям шляхом аналізу та прогнозування екологічних ризиків
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Рис. 2 Вектор критеріїв оцінювання стану реалізації державної екологічної політики
Складові вектору ідентичності принципам
екологічного управління представлені на рис. 4
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Рис. 4. Вектор ідентичності принципам європейської системи екологічного
управління
Складові вектору основних чинників впливу на екологізацію державного
управління представлені на рис. 5 Цей вектор, на відміну від двох попередніх, має
структуру та складові, запропоновані нами, й, на нашу думку, має бути також
включеним до базової системи (спектру) векторів розвитку екологізації державного
управління, оскільки доповнює її у частині причинно-наслідкового зв’язку (дія
наслідки) такого розвитку.
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Рис. 5 Вектор основних чинників впливу на екологізацію державного управління.
Складові вектору пріоритетних умов втручання в розвиток сучасної
екологічної ситуації представлені на рис. 6. Цей вектор має бути включеним до
базової системи (спектру) векторів розвитку екологізації державного управління,
оскільки також доповнює її у частині причинно-наслідкового зв’язку (умова
дія)
такого розвитку.
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Рис. 6. Вектор пріоритетних умов втручання в розвиток сучасної екологічної
ситуації
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Складові вектору поширених тенденцій екологізації суспільства
представлені на рис. 7. Цей вектор має бути включеним до базової системи (спектру)
векторів розвитку екологізації державного управління, оскільки також доповнює її у
частині причинно-наслідкового зв’язку (певні характерні прояви змін) такого
розвитку.
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Рис. 7. Вектор поширених тенденцій екологізації суспільства
Складові вектору необхідного вдосконалення засобів та
екологізації державного управління представлені у Табл.8.

механізмів

Таблиця 8.
Складові вектору необхідного вдосконалення засобів екологізації державного
управління
державне бюджетування

спеціальне законодавство

екологічне реформування

соціально-економічне реформування

державний контроль

регіональна політика

державні цільові програми

європейська інтеграція

державна політика

застосування зарубіжного досвіду
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підготовка кадрів

-

Висновки. У даній статті стисло охарактеризовано 6 векторів розвитку
екологізації державного управління в Україні з різними складовими елементами
розвитку виходячи з віднесення до них будь-яких теоретичних та методологічних
положень, що стосуються та/або сприяють процесам екологізації й на яких
ґрунтуються у своїй діяльності як дослідники, так і практики у прагненні
безпосереднього або опосередкованого збереження навколишнього природного
середовища, раціонального природокористування та забезпечення екологічної
безпеки.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ
УДК 620.92)

КОРОБКО Б.П.
к.т.н., член УАН.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,БЕЗПЕКИ
ТАСТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.
Анотація. Розглянуто найбільш перспективні, стратегічні напрями інновацій для
модернізації паливно-енергетичного комплексу України та раціональні варіанти
забезпечення їх інвестиціями.
Ключові слова:паливно-енергетичний комплекс, поновлювані джерела енергії,
сталий розвиток, інновації, модернізація і децентралізація енергетики,
акумулювання енергії.
Кабінет Міністрів України 16.03.2016 р. за № 184-р.затвердивПлан дій на
2016 рік. Значної уваги у цьому документі приділено проблемам розвитку паливноенергетичного комплексу (ПЕК), однак досягти вагомих позитивних результатів у цій
галузі буде надзвичайно складно. Зокрема Кабмін поставив завданняздійснити
«повноцінну реформу ринку електроенергії». А для цього потрібно, щоб ринок
електроенергії був під контролем держави не на 25%, а хоча бна 62%, а тому
фактичновіндержавою нині не контролюється.В перші роки незалежності України
групою зарубіжних спеціалістів під керівництвом директора американської кампанії
«ПатнамХейзендБарлетлтд»
ТорнбераХодсона
був
розроблений
«План
реформуванняМіненерго України», який узгодивміністр Скляров В.Ф і затвердив
Кабмін
України.Цим
Планом
передбачалось,
що
в
державному
управлінні(Міненерго)лишаютьсяАЕС, ГЕС/ГАЕСтаусі обленерго. Для ТЕС/ТЕЦ
Планом
передбачалась
можливістьприватизації
їх
недержавними
структурами.Реформування електроенергетичної галузі не здійснювалось до тих пір,
покиКучмаЛ.Д. не дослухався«розумних порад - будувати Україну шляхом
створення ФПГ».Спираючись на корупцію державних чиновників, ФПГ, а точніше
олігархи, почали за безцінь скуповувати ласі шмати державних підприємств. В ПЕК
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їх не цікавили низькі доходи ТЕС/ТЕЦ, а от обленерго,котрі здійснюють продаж
електрики усім споживачам і були тими шматами, володіння якими обіцяло великі
прибутки. Нині усі обленергов руках олігархів. Ціни на електрику для споживачів
усіх категорій вони неухильнозбільшують, а витрати на утримання інфраструктури та
поліпшення роботи її обладнання мінімізують, заявляючи про свої «величезні
збитки»?!Як у цих умовах провести «повноцінну реформу ринку електроенергії»?
Повстанням? Третім Майданом? За нинішньої корумпованої влади це небезпечно й
ризиковано, хоча, як свідчить «Майдан гідності», не виключається. Кращий вихід із
цієї ситуації – це здійснення владою націоналізації обленерго на підставі вимог,
якімають бутисформульовані в Законі України «Про ринок електричної енергії».
В умовах, коли більшість блоків українських АЕС дуже близькі до
завершення нормативного 30-річного терміну їх безпечної експлуатації, а ряд
ТЕС/ТЕЦ такий ресурс практично вичерпалиі на нихзакономірно почали траплятись
великі аварії (Старобешівська ТЕС,Вуглегірська ГРЕС), постало питання,
якийтрендрозвитку
ПЕК
необхідно
вибратищобдосягтиуспіхута
мінімізаціїфінансових затрат на модернізаціюі підвищення техніко–економічної
ефективностійого роботи.Логічним в цьому випадкубуде звернути увагу і детально
вивчити досвід модернізації ПЕК в розвинутих країнах світу.Найбільш актуальні дані
щодо цього засвідчують, що більшість розвинутих країн бере курс на поступову
відмову відексплуатаціїАЕС, ТЕС/ТЕЦ та іншихтипів електричних станцій, що
використовують викопні енергоресурси. Так, зокрема, США в минулому році
припинили експлуатацію ряду ТЕС/ТЕЦ, спорудившилише електростанції,
щовикористовують поновлювані джерела енергії (ПДЕ), серед яких булонайбільше
споруджено вітряних і сонячних електростанцій (ВЕС та СЕС).
ВЕС та СЕС в енергетиці розвинутих країнах світу вийшлина перші позиції.
При цьому постійно відбувається зниження собівартості виробленої ними електрики.
Так в США собівартість енергії, генерованої ВЕС, досягла рівня в 4 цент. дол.
США/кВтхгод. Є країни, в яких собівартість електрики від ВЕС уже менше 3цент.
дол. США/кВтхгод і продовжує зменшуватись.Зниження собівартості електрики на
ВЕС зумовлюється удосконаленням вітрових електричних установок (ВЕУ) та
будівництвом ВЕС на територіях з високим вітроенергетичним потенціалом, в першу
чергу на морських та на інших акваторіях. Так на суходолі коефіцієнт використання
встановленої потужності (КВВП) ВЕУ становить в середньому 0,2-0,3, а на
акваторіях Північного моря він досягає 0,7 і є близьким до КВВП АЕС в Україні.
Одночаснопри цьому здійснюється децентралізація генерування електрики. Рівень
централізації генерування електрики в Україні перевищує 93%, а в країнах ЄС він
неухильно знижується і, наприклад, в ФРН становить лише 51%. Децентралізація
генерування електроенергії зумовлює значне зменшення фінансових витрат на
спорудження електричних мереж і втрат припередачі її ЛЕП і при трансформуванні
рівня напруги на трансформаторних підстанціях (ТП).
За обсягами спорудження сумарна потужність світового парку СЕС нині
наблизилась до потужності парку ВЕС. СЕС в порівнянні з ВЕС мають ряд суттєвих
переваг: короткий час проектування ібудівництва, широкий інтервал потужності,
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який при будівництві сонячних фотоелектричних станцій (СФЕС)може становити від
отеньМВт до 1 кВт. При цьому з’являється можливість відмовитись від спорудження
ТП і ЛЕП високої напруги, здійснюючи децентралізацію генерації електрикив ОЕС
шляхом створення мікромереж, в яких втрати електрики мінімальні.Найбільший
недолік СЕС в тому, що собівартість генерованої ними електрики та питомі
показники капітальних витрат на їх спорудження в порівнянні з аналогічними
показниками ВЕС поки що гірші. Так в ЄС питомі капітальні витрати при
будівництві ВЕС на континенті становлять 1200 євро/кВт, тодіяк для СФЕС вони
становлять 1500-2000 дол. США/кВт, а на СЕС з параболо-циліндричними
концентраторами (ПЦК) сонячної інсоляції вони перевищують 5000 дол. США/кВт.
Відповідно цьому собівартість електрики поки що значно нижча у ВЕС, а в СФЕС та
СЕС з ПЦК вона набагато вища навіть в екваторіальних зонах, де інсоляція
сонячного випромінювання є значно більшою, ніж у Європі та в інших країнах,
розташованих вище 40 градусів північної й південної широт. Очікують, що
найближчим часом техніко-економічні показники роботи СЕС можуть різко
збільшитися. Кращий показник ККД сонячних фотоелектричних перетворювачів
(ФЕП)становить нинілише ≈15%. А завдяки розробкам вченихіз США, ФРН, Іспанії,
Італії, Швеції світ стоїть перед гігантським проривомв області сонячної енергетики:їх
ККД у новому поколінні ФЕП-ів досягатиме 50-60%, а собівартість електрики,
генерованої ними,залежно від географічної широти розташування становитиме 1-3
цент. дол. США/кВтхгод. Варто підкреслити, що в цей прорив значний внесок
зробили колишні українські вчені, яких з нашої країнивитіснили некомпетентні
науковці, менеджери та політики, які добрались до високих щаблів влади.
Відомо, що на континенті за потужного вітру частіш усього спостерігається
невисокий рівень сонячної інсоляції і навпаки – за високого рівня сонячної інсоляції
спостерігається слабкий вітер. Високі швидкість вітру та сонячна інсоляціяодночасно
спостерігаються лише за суховіїв, частка яких на Землі вкрай мала. На територіях
віддалених від морів і океанів часто діють антициклони і тому там довгий час
відсутні вітри з енергетичним потенціалом, необхідним для ефективної роботи
ВЕС.Дані метеорологічних спостережень НАСА з космосу про параметри вітру та
сонячної інсоляції засвідчують, що в Україні цих енергетичних ресурсів достатньо
для ефективної роботи ПЕК. Тому, зважуючи на великий дефіцит енергетичного
вугілля, що виник через війнуз РФ на Донбасі, навідсутність реальних перспектив
для фінансового забезпечення будівництва нових ТЕС/ТЕЦ,на їх зношеність, а для
АЕС ще й на небезпеку експлуатації, генеральним трендом модернізації ПЕК
України має бутилише інтенсивне спорудженняВЕС і СЕС. Однак, це не означає, що
при цьому в ПЕК і особливо в ОЕС України зовсім буде виключено використання
інших ПДЕ. Навпаки, якщо розрахунки засвідчать, що їх застосування сприятиме
рентабельному вирішенню проблеми добового навантаження ОЕС, то такі об’єкти,
наприклад геотермальні ТЕС, необхідно будувати без будь-яких сумнівів.
За нинішнього критичного становища в ОЕС до інтенсивного будівництва
ВЕС і СЕС Україні необхідно приступати негайно, бо заходи, пропоновані Планом
КМУ, запобігти колапсуОЕС не спроможні. Вони лише загальмують виконання
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вкрай важливих робіт, серед яких в першу чергу налагодження вітчизняного
серійного виробництва ВЕУ потужністю 610 кВт і створення (чи відновлення) для
цього галузевого фонду будівництва ВЕС.При цьому варто відмовитись від закупівлі
ВЕУ в країнах ЄС через їх високу вартість та великі витрати на доставку в
Україну.Задля збільшення фінансових можливостей і масштабів будівництва ВЕС
доцільно, щоб ВЕС, побудовані за кошти галузевого фонду, виставлялись для
продажу на відкритому аукціоні. Зважаючи на те, що в ряді районів дислокації
ТЕС/ТЕЦ є досить високий вітроенергетичний потенціал, необхідно, щоб побудовані
тут ВЕС і СФЕС приєднувалась до ТПцих ТЕС/ТЕЦ, завдяки чому будуть
економитись кошти на їх приєднання до ОЕС,також буде пролонгована експлуатація
ТЕС/ТЕЦта збережені робочі місця. Також є доцільним виставляти комплекси
ТЕС/ТЕЦ+ВЕС+СФЕСдля продажу черезвідкритий аукціон.
Великі перспективи для будівництва високорентабельних ВЕС мають
акваторії водосховищ Дніпровського каскаду ГЕС. Розрахунки, виконанні в 1996 р.
Інститутом «Укргідроенерго», засвідчили, що лише на Київському водосховищі
можна
спорудити
ВЕС
загальною
потужністю
близько5ГВт.
Площа
іншихДніпровських водосховищ більша,до того жівітроенергетичний потенціал на
нихбільший. Розрахунки, що виконані для Канівської ГЕС, засвідчують, що на усіх
ГЕС/ГАЕС Дніпровського каскаду економічно доцільним є створення комплексів
типу ГЕС/ГАЕС+ВЕС+СФЕС. В цьому випадку є можливість не тільки в 2 рази
збільшити обсяги генеруванняними електрики в ОЕС, але й економити значні
фінансові кошти, які ГЕС/ГАЕС через дефіцит води під час простоїв в літній і
зимовий періоди витрачають на відбір електроенергії з ОЕС. Варто наголосити на
тому, що електричну схему таких комплексів необхідно доповнювати сучасними
акумуляторами-накопичувачами, які в автоматичному режимі здійснюватимуть
регулювання параметрів частоти і напруги в інтервалі їх безпечних, стандартних
величин. В ФРН такі акумулятори-накопичувачі виробництва фірми ”Simmens”
використовуються на ВЕС із розрахунку 1,8 МВтна потужність ВЕС 50 МВт. Отже,
для Канівської ГЕС потужністю 455 МВт достатньобуде 8-9 таких акумуляторівнакопичувачів.
За подовження терміну роботиукраїнськихАЕС значна частина їхблоків в
експлуатації буде ще впродовж 20 років. Середньорічний КВВП усіх АЕС нині
становить 0,729. За нинішньої ситуації в ОЕС Україницей показник
поволійнеухильно зменшується. Найкращим показником експлуатації світового
парку АЕС є середньорічний КВВП в 0,95. ОЕС України для досягнення такого
КВВП в своєму розпорядженні не має достатньої маневрової потужності. Через це в
години«нічного провалу» в дні максиму зимового навантаження надлишок генерації
електрики в ОЕС досягав 8 ГВт, тобто фінансові втрати при цьому були надзвичайно
великими і за оцінками фахівців впродовж доби досягали півмільйона гривень. Для
запобігання цим втратам Міненерговугілля і ПАТ «Укргідроенерго» декларують про
необхідність створення додаткової маневрової потужності шляхом будівництва
Канівської ГАЕС потужністю 1ГВт.В Плані КМУ для її будівництва передбачено
залучення коштів міжнародних фінансових організацій.Відомо, що це вже
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другий,повторний демарш владних структур щодо спорудження Канівської ГАЕС.
Перший відбувся в 1999 р. Тоді місцеві активісти за підтримки екологічних
організацій з Києва і Черкас змогли під час громадських слухань аргументовано
відхилити пропозиції влади щодо включення цього об’єкту в державні
планибудівництваі виселення жителів із території, запланованої для будівництва
ГАЕС.
Сучаснийпрогресу світовій електроенергетиці засвідчує, щозастосування
ГАЕС для регулювання навантаження ОЕС Українибуде економічно дорогим і вкрай
не ефективнимдовгобудом.Причинами цього є те, що за роки незалежності України
галузева наука в Міненерго значно деградувала черезліквідацію ряду її
інститутів,втрату≈50% їх фахівців, атакож галузевих інноваційного й інвестиційного
фондів. Ще в 1994 р. інститути Міненерго приймали участь в розробці «Державної
енергетичної програми України до 2010 р.». Одним із заходів, вкрай важливих для
поліпшення роботи ОЕС України, була пропозиція про створенняспоживачарегулятора у вигляді потужного парку теплонасосних станцій (ТНС), які б
розвантажували ОЕС переважно в години «нічного провалу» та в інші періоди часу,
коли в енергосистемі з’явиться тимчасовий надлишок потужності. Через ліквідацію
вище згаданих фондів Міненерго та за відсутності фінансування заходів Програми
бюджетними коштами це завдання по спорудженню ТНС не виконувалось. Так,
Програмою передбачалось створити в Києві парк ТНС загальною тепловою
потужністю 250 МВт, який би за рік економив природний газ в обсязі ≈700 млн. м.
куб. ТНС у Вінниці за рік мали б економити ≈200 млн. м. кубгазу, а в Тернополі -≈50
млн. м. куб.Після різкого підняття РФ цін на природний газ для України вчені УАН у
відповідь на звернення до науковців глав Уряду України спочатку Тимошенко Ю.В.,
а потім Азарова М.Я.приготувалиі направили їмдля розгляду і реалізації «Концепцію
таобґрунтування Державноїпрограми скорочення імпорту енергоносіїв і модернізації
ПЕК України». Реакція на пропозицію УАН: Тимошенко Ю.В. – гробова мовчанка;
Азарова М.Я. - матеріали вивчили,схвально оцінили, але заявили: - «Це не ваша
справа, у нас є свої розробники».
З огляду на великий дефіцит власних коштів при нинішній вкрай важкій для
України ситуації значного розвантаження ОЕС можна досягати за рахунок
масштабного впровадження в якості споживачів-регуляторівсистем індукційного
нагріву. Питомі витрати на спорудження і використання цих систем теплопостачання
в 9 разів менші від фінансових затрат на європейські ТНС і в 3-4 рази менші від
затрат на китайські ТНС. Отже є можливість достатньо інтенсивно й швидко
монтувати їх на існуючих міських котельнях тарайонних бойлерних
пунктах.Паралельно необхідно використовувати і ТНС, спочатку китайські великої
потужності (до 8 МВт), а потім і ТНС, виробництво яких почало нарощуватисьв
Україні. Варто мати на увазі, що взимку за температур повітря нижче -200С
коефіцієнт перетворення (СОР) ТНС різко знижається з найвищих значень в 6-7 до
мінімальних 2-3. Щоб в цей час утримувати в приміщеннях температуру вище
+180Св комплектації ТНС є електричні ТЕН-и, які й призвані запобігати
переохолодженню житла. Якщо ждля систем опалення одночасно використовувати
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ТНС+системиіндукційного нагріву, то можна буде розширити діапазон часу їх
застосування в якості споживачів-регуляторів. Враховуючи рівень затрат на
придбання, індукційні системи нагріву варто використовувати в години «нічного
провалу» навантаження ОЕС, аТНС ще й в періоди її «напівпікових» навантажень.
При застосування цієї комбінації можна буде відмовитись від комплектуванняТНС
ТЕН-ами, що значно зменшить витрати на їх виготовлення.
Але найбільш ефективно проблему регулювання навантаження ОЕС України
можна розв’язати, коли в додаток до ТНС і систем індукційного нагріву на усіх АЕС,
ТЕС/ТЕЦ, ГЕС/ГАЕС, ВЕС, СФЕС, в міських котельнях і бойлерних, в цехах
підприємств, в супермаркетах,в спортивних залах, на стадіонах, вокзалах, в готелях, в
лікарнях,школах й інших навчальних закладах буде встановлено достатню
кількістьсучасних акумуляторів-накопичувачів. В цьому відношенні доцільно також
перевести усі газокомпресорні станції (ГКС) на електричний привід та встановити на
них акумулятори-накопичувачі, зарядка яких буде відбуватись переважно в години
«нічного провалу». Завдяки цьому буде здійснюватися не тільки розвантаження ОЕС,
а й значне скорочення обсягів споживання дорогого природного газу на ГКС.
Широкомасштабне застосування акумуляторів-накопичувачів на ТЕС/ТЕЦ дозволить
значно вирівнятининішнє різко перемінненавантаження їх блоків, при цьому відпаде
потреба в «гарячому резерві», що дозволить економити ≈10% вугілля, а на
зекономлені кошти придбати акумулятори-накопичувачі. Фінансово вигідним буде
придбання зазначених накопичувачів усіма іншими вище згаданими об’єктами, бо з
ОЕС вони зможуть відбирати«дешеву» електрику в години «нічного провалу», а
витрачати її будуть переважно в години «піку» та «напівпіку» навантаженняОЕС.
Дуже важливим аргументом стосовно доцільності заміни ГАЕС акумулятораминакопичувачами є те, що коефіцієнт перетворення у акумуляторів становить 0,9-0,99,
а у ГАЕС він становить – 0,72, а отже значно гірший.
За даними ОЕС України в 2013 р. її дефіцит маневрової потужності становив
3 ГВт, нині вінзбільшився, але це збільшення не перевищує 4 ГВт. Отже за середньої
потужності акумулятора-накопичувача 2 МВт їх в ОЕС України потрібно встановити
близько 2000 комплектів. В Україні тільки великих підприємств нараховується понад
2000 і,як зазначалось вище, більшість їх зацікавлені й фінансово спроможні купити
сучасні блоки безперебійного живлення потрібної потужності. Отже проблему
дефіциту маневрової потужності в ОЕС України можна розв’язати досить швидко без
фінансових витрат із бюджету і безіноземних кредитів, а також без нищення
пам’яток на Канівських горах і без переселення жителів с. Бучак. При цьому відпадає
потреба в спорудженні не ефективної КанівськоїГАЕС, що може тривати більше 10
років, завдати країні та населенню значних фінансових і моральних збитків.Відомо,
що обсяги генерування енергії ГАЕС зростаютьв експоненціальній залежностівід
перепаду між верхнім і нижнім б’єфаминапору води. Тому для досягнення високої
ефективності ГАЕСїх спорудження в сучасній світовій практиці здійснюють в
місцях, де перепад напору води між б’єфами становить більше 150 м.Перепад б’єфів
ГАЕС на Дніпрі може становити ≈80 м. В Україні прийнятні умови для будівництва
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ефективних ГАЕС потужністю до 100 МВтможна виявити поблизу рік в Карпатах, а
також на меандрах Дністра у середній його течії.
Альтернативою для ГАЕС можебути спорудження пневмо-акумулюючих
електричних станцій (ПАЕС). Так в США, зокрема в штаті Айова, планувалось
спорудити декілька ПАЕС сумарною потужністю 10 ГВт. Максимальні питомі витрати
на спорудження ПАЕС оцінюються в 500 євро/кВт, мінімальні – в 200 євро/кВт, адля
спорудження Канівської ГАЕС планується витрачати близько 2000 євро/кВт. З 1978 р.
поблизу м. Гунторф(ФРН) успішно діє ПАЕС, електрична потужність якої становила
спочатку 290 МВт, в тім числі ГТУ потужністю 60 МВт, що працює на природному газі і
теплові скиди якої запобігають зниженню потужності ПАЕС, а з 2006 р. потужність
ПАЕС збільшена до 321 МВт. Крім того до ТП ПАЕС приєднано парк ВЕУ потужністю
≈40 МВт. Для роботи ПАЕС повітря закачується в 2 каверни з об’ємом по 150 000 м. куб,
які вимиті в солянихпластах на глибині 450 м від поверхні ґрунту. Тиск повітря в
кавернах підтримується в інтервалі 50-70 бар. В Україні для будівництва ПАЄС можна
використати 4 соляні шахти. Найбільша з них в Закарпатті, поблизу Солотвина, об’єм її є
достатнім для спорудження ПАЕС потужністю 30 МВт. Однак для цього тут погана
інфраструктура. Інші соляні шахти, де можна було б спорудити ПАЕС – Артемівськ в
Донецькій обл., Стебник у Львівській обл. та Калуш в Івано-Франківській обл. Найбільш
перспективною є соляна шахта поблизу м. Калуша, в околиці якого є значні ресурси
геотермальних вод та ТЕЦ, використання яких замінить ГТУ на природному газі.
Наявність тут готових соляних каверн, ресурсів геотермального тепла, ТЕЦ потужністю
200 МВті фахівців потрібного профілю дозволяє скоротити час спорудження ПАЕС
потужністюв 300-400МВт і зменшити питомі витрати коштів до200 євро/кВт. Збудувати
ПАЕС в Калушіперед війною з РФ був готовим інвестор із ФРН.
Обсяги виробництва електроенергії в Україні в 2015 р.в порівнянні з
обсягами їх в2014 р.скоротились із 181,9 млрд.кВтхгодна 10,2% – до 163,3
млрд.кВтхгод.У тім числі: від АЕС, частка якихв обсягах виробництва електроенергії
ОЕС України становила 60%, на 0,9% - до 87,6 млрд.кВтхгод; від ТЕС/ТЕЦчерез
війну з РФ івеликий дефіцит вугілляна 18,7% – до 67,3 млрд.кВтхгод;від ГЕС на
25,2% – до 6,9 млрд.кВтхгод. Очевидно, що ситуація з вугіллям не поліпшиться, а
тому, як зазначалось вище, ТЕС/ТЕЦ і ГЕС/ГАЕС потрібно будеукомплектовувати
акумуляторами-накопичувачами
іперетворювати
їх
на
комплекси
з
ВЕС+СФЕС.Повсюдно в місцях дислокації ГЕС/ГАЕС сонячна інсоляція і
вітроенергетичний потенціал є достатніми для ефективної роботи і ВЕС, і СФЕС.
Значно меншим є вітроенергетичний потенціал в місцях дислокації ТЕС/ТЕЦ, але і
тут можлива рентабельна робота ВЕС. Зважаючи на досвід США і країн ЄС,
доцільно, щоб ≈70% потужності парку СФЕС становили СФЕС малої потужності (до
100 кВт), спорудженіна дахах будинків, на ринках, автомобільних стоянках,
відкритих лініях метро і т. п.
СереднійКВВП усіх АЕС Українив 2014 р. становив72,9 %. Світовий досвід
показує, що КВВП АЕС може досягати 95%. За такого КВВП річні обсяги генерації
електрики усіма АЕС України можуть збільшитися на 26,5млрд.кВтхгод і досягти
114,1 млрд.кВтхгод.Поза сумнівом, що потреби українських споживачів електрики
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довгий час не перевищуватимуть 180 млрд. кВтхгод/рік. Оскільки в Україні за
приблизно 20 років вичерпаються нормативні терміни експлуатації усіх АЕС і
ТЕС/ТЕЦ, а нового їх будівництва не відбудеться, то за цей період часу комплекси
ВЕС+СФЕС+ГЕС мають досягти потужності, достатньої для генерації електроенергії
в обсязі близько 180 млрд. кВтхгод/рік. За попередніми оцінками обсяги виробництва
електрики через ≈20 років мають досягти: ВЕС/ВЕУ -≈120 млрд. кВтхгод/рік,
СФЕС/СЕС -≈50млрд. кВтхгод/рік, ГЕС –≈10 млрд. кВтхгод/рік. Потужність парку
ВЕС/ВЕУ має досягти ≈36ГВт; СФЕС/СЕС - ≈40 ГВт, ГЕС - ≈ 5 ГВт. За 20-річний
період модернізації ОЕС України в експлуатацію в середньомущорічно потрібно
буде вводити по 1,8 ГВт ВЕС/ВЕУ та по 2ГВт СФЕС/СЕС.
Великим гальмом для модернізації ОЕС Україниє консерватизмїї офіційної
науки, яка не спроможнаоцінити йрозвинути оригінальні розробки Ніколи Тесла,
Андреа Россі, Мартіна Флейшмана, Стенлі Понса, Івана Філімоменкаі ряду інших
справжніх корифеїв науки. Дуже ймовірно, що найближчим часом в енергетиці
переворот і масштабне впровадження отримає розробка Андреа Россі. На черзі є ще
не мало інших перспективних розробок. І дуже сумно і соромно, що в нашій країні
офіційна наука вже 16 років безперервно «розробляє» «Енергетичну стратегію
України до 2030 року», яку громадські екологічні організації за нав’язування
орієнтації на подальше будівництво АЕС безперервно і нищівно критикують,
вказуючи, що в цьому опусі нічим новим, стратегічним і не пахне, а менеджери із
влади сприймають цей опус так, ніби в ньому є щось феноменальне.
Висновки та рекомендації.
1.
Відбувається неухильна деградація ПЕК та ОЕС України. Найбільшою
мірою це стосується ТЕС, майже усі блоки яких (95%) відпрацювали не тільки
розрахунковий ресурс, а й перешли межу фізичного зносу. Із експлуатації фактично
виведені усі блоки ТЕС потужністю 800 МВт. Решта блоків ТЕС приймають участь в
регулюванні навантаження ОЕС. При цьому впродовж періодів «піків» і «напівпіків»
навантаження ОЕС потужність блоків змінюється переважно в інтервалі 60-100% від
їх номінального значення, а перевитрати енергетичного вугілля досягають 12-15 %. З
огляду на війну з РФ, фізичний знос ТЕС і виниклий дефіцит енергетичного вугілля
будь-які перспективи для будівництва нових ТЕС відсутні.
2.
Хоча більшість блоків АЕС близька до завершення нормативного терміну їх
експлуатації, однак прийнято рішення про подовження терміну їх роботи на 20 років.
Впродовж цих 20 років основна увага України щодо енергозабезпечення її
споживачів має бути зосередженою саме на АЕС. ККД АЕС має наблизитисьдо
максимально можливого значення і зростати по мірі виведення із експлуатації блоків
ТЕС. АЕС не можливо застосовувати для регулювання навантаження ОЕС. На
кожній АЕС варто спорудитиакумулятори-накопичувачі, які будуть видавати
електрику в мережі в години «пікових» навантажень ОЕС. Доцільно створити умови,
щоб населення та інші споживачі електроенергії також споруджували акумуляторинакопичувачі, які можна було б зарядити електрикою в години «нічного провалу»
навантаження ОЕС і її використовувати впродовж усієї доби.
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3.
Україні потрібно негайно налагоджувати вітчизняне серійне виробництво
високоефективних ВЕУ та СФЕМ для того, щоб впродовж всього часу виводу ТЕС і
АЕС із експлуатації споруджувати ВЕС, СФЕС та інші новітні об’єкти генерування
електроенергії як у вигляді комплексів з ГЕС/ГАЕС, системами накопичення
ітрансформаторними підстанціями, що діяли на ТЕС і АЕС.
4.
Необхідно націоналізувати усі обленерго і навіть районні електромережі з
тим, щоб побороти їхню корупцію та створити умови для спорудженняв громадах та
в окремих селах і в хуторах автономних децентралізованихмереж, які забезпечать
споживачівдоступною по ціні електрикою.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УТИЛІЗАЦІЇ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ
ПРОМИСЛОВИХ ПТАХОФАБРИК
Визначено кількісний і якісний підхід до біоконверсії пташиного посліду
промислових птахофабрик у
високоефективні і ліквідні органо-мінеральні
біоактивні добрива (ОМБД). Запропоновано 3 способи біоконверсії з одержанням
готової продукції через 4-6 місяців, 1 місяць і 10 днів. Повний цикл виробництва
ОМБД передбачає одержання сипучого і гранульованого продукту, за оптимальних
доз врозкид 1-2 т/га, локально на 50% менше і в рядки при посіві - 0,1-0,3 т/га.
Ключові слова: пташиний послід, птахофабрика, утилізація, загрози,
зберігання, способи біоконверсії, добрива, ефективність.
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INNOVATIVE APPROACHES TO RECYCLING OF INDUSTRIAL
POULTRY BIRD DROPPINGS
The quantitative and qualitative approach to bird droppings bioconversion of
industrial poultry farms in highly liquid and organic bioactive mineral fertilizers (OMBD).
A bioconversion 3 ways to produce finished products in 4-6 months, 1 month and 10 days.
Full production cycle OMBD involves getting loose and granular products with optimal
doses vrozkyd 1-2 t / ha, locally up to 50% less in line with sowing - 0.1-0.3 t / ha.
Keywords: bird droppings, poultry farm, recycling, threats, storage, bioconversion
methods, fertilizer efficiency.
Після виходу України на Європейський ринок з яйцем і курячим м’ясом, як
гриби після дощу, почали розростатися великі промислові птахофабрики, для яких
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мета – виробництво основної продукції. Нині Україна виробляє більше 20 млн тонн
нативного і підстилкового пташиного посліду. Зважаючи на високу концентрацію
поживних речовин, пташиний послід є безцінним органічним добривом і, одразу ж,
агресивне джерело забруднення навколишнього природного середовища.
Види пташиного посліду. Більше 90 % виходу пташиного посліду припадає
за вирощування курей-бройлерів і несушок на великих промислових птахофабриках.
В залежності від технології утримання птиці розрізняють підстилковий пташиний
послід з вологістю до 50 %, напіврідкий безпідстилковий (нативний), вологість до 88
% і рідкий пташиний послід з вологістю більше 96 %. У міру розведення водою у
посліді знижується майже утричі концентрація поживних речовин. Технологічно
найвигідніший для біоконверсії підстилковий і нативний безпідстилковий пташиний
послід. За наявності сепарації для цієї мети підходить і тверда фракція рідкого
посліду.
Плюси від застосування пташиного посліду на добриво. Цінне органічне
добриво в якому міститься в залежності від підстилки, від 60 до 85 % органічної
речовини. У кожній тонні свіжого пташиного посліду міститься до 20 кг загального
азоту, до 15 кг фосфору, і 10 кг калію, що в перерахунку на всю масу пташиного
посліду забезпечить одержання додаткового виходу в перерахунку на NPK у
кількості - 90 тис. тонн діючої речовини, або близько 10 % від загальної кількості
внесених мінеральних добрив в середньому за останні роки. Поживні речовини
знаходяться у доступній для рослин формі, які легко переходять у водну витяжку:
азоту 70-75 %, фосфору - до 47 і калію майже до 100 %. Крім макроелементів в
посліді міститься мікроелементи – марганець, цинк, кобальт, мідь та ін.
Мінуси в утилізації пташиного посліду. Традиційно технологічно
закладено у виробництво продукції промислових птахофабрик незначну кількість або
й повна відсутність послідосховищ. Це було дещо виправданим за екстенсивного
ведення галузі. Нині, коли поголів’я птиці в них виросла у 5 разів, їх кількість
невідворотно переходить у якісний стан довкілля. Колишнє гасло: «що за межами
птахофабрики, те не моє» набуває загрозливого характеру для здоров’я людей,
ґрунтів, води і повітря. Відсутність послідосховищ, утилізація з коліс з перевезенням
на великі відстані, поширює забруднення природного середовища навколо
птахофабрик, адже значна частина посліду осідає поблизу на полях, в лісосмугах,
лісах і ярах як несанкціоновані викиди. І спасу немає ні зблизька, ні здаля. У міру
економічної доцільності птахофабрикам вигідно вносити високі дози пташиного
посліду на обмеженій території в офіційно озвучених дозах до 12 т/га під певну
культуру, де-факто буває - до 20 т/га і більше, тоді як за давно встановленими
нормативами оптимальна доза пташиного посліду під просапні культури не повинна
перевищувати 6-8 т/га, що становить близько 150 кг/га загального азоту. Це теж
підлягає ревізії у зв’язку з відсутністю біоконверсії.
Прості розрахунки показують що за середнього виходу на великих
птахофабриках до 260 тис. т підстилкового пташиного посліду і внесення його у
дозах 12 т/га під просапні культури, 6 т/га під культури суцільного посіву, необхідно
розрахувати на потребу площ для удобрення у 33 тис. га на 1 рік. Повернення
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органічних добрив на попереднє місце повинно здійснюватись через 3-4 роки. Отже,
площа для економічно і екологічно врівноваженого удобрення повинна становити
100-130 тис. га що проблематично у зв’язку із значними відстанями перевезень – до
70 км і більше. При цьому слід мати на увазі, що транспортування органічних
добрив, так само як і пташиного посліду, на відстані більше 15 км економічно не
вигідне, а гроші липнуть до коліс транспорту.
Екологічні загрози. Справа не тільки в нормативах застосування і
транспортних збитках. Як найконцентрованіше органічне добриво пташиний послід у
свіжому вигляді має цілий набір токсичних властивостей, що негативно впливає на
початковий ріст і розвиток рослин, в ньому присутні трупні отрути скатол і індол,
патогенні організми і гельмінти. Букет гнійних речовин породжує неприємний запах
який розноситься на далеку відстань.
Значна концентрація у пташиному посліді органічної речовини обумовлює
високу його насиченість збудниками інфекційних захворювань включаючи і людину.
В 1 мл посліду міститься до 103 мікробних клітин, збудників колі-тифозних інфекцій,
вірусів, грибів, що за систематичної рециркуляції відходів створює реальну
епізоотичну і епідеміологічну загрозу. Без проведення біодеструкції збудники
сальмонельозу і колі-бактеріозу зберігають життєздатність у посліді впродовж 12
місяців, а туберкульозу - 18 місяців. Такі відходи можуть бути чинником передавання
більше 100 збудників інфекційних і інших хвороб. За тривалого нагромадження
великої маси пташиного посліду в несанкціонованих місцях знаходять притулок
шкідливі гризуни, мухи, дикі птахи, що розносять інфекції, перетворюючи їх в
потужний інкубатор патогенів. Тому інвесторам, власникам і широкій громадськості
пора розкрити очі і усвідомити, що практично всі вітчизняні птахофабрики є прямим
або потенційним забруднювачем навколишнього природного середовища, адже крім
посліду є рідкі відходи, якщо не рідкої фракції, то побутово-стічних вод, які напряму
потрапляють у водні джерела, тоді як для їх очищення необхідна система ставківвідстійників з механічним і біологічним очищенням стоків. Галузь птахівництва
може стати дійсно прибутковою, якщо на буде завдавати збитків довкіллю.
Не все гаразд і з внесенням свіжого пташиного посліду з агрономічної точки
зору. Наші дослідження показали, що внесений з весни свіжий пташиний послід не
тільки пригнічує ріст рослин після сходів впродовж 3-х тижнів, він погіршує і умови
їх мінерального живлення, що потім впливає і на формування урожайності. Це
особливо помітно на розвитку соняшника (фото 1 і 2). Таку ж токсичність
продовжують зберігати і добрива, виготовлені із свіжого або висушеного посліду в
технологіях їх сушіння за високих температур, коли знищується у ньому вся біота.
Лише проведення біоконверсії робить продукт безпечним.
Способи зберігання пташиного посліду. За нормативом ВНТП-АПК 04-05
визначено вимоги для сховищ підстилкового і безпідстилкового посліду, яких
необхідно дотримуватись на промислових птахофабриках. З цією метою слід
будувати сховища і майданчики з розрахунку виходу посліду по птахівницькому
господарству за період не менше 6 місяців. Об’єм послідосховища не важко
розрахувати, виходячи з того що в середньому від 1 курки одержують до 165 г
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посліду за добу з вологістю близько 70 % об’ємною масою 0,6-0,7. В залежності від
консистенції посліду майданчик сховища для безпідстилкового сховища повинен
мати схил і днище з твердого водонепроникного покриття. Для напіврідкої
консистенції застосовують криті напівзаглиблені секції до 1,5 м, заглиблені - до 4 м.
Стандартна ширина сховища від 18 до 36 м, довжина від 60 до 150 м. Для
підстилкового посліду можуть бути сховища наземні відкритого типу широною не
менше 18 м, завдовжки від 60 до 70 м. Майданчики для компостування застосовують
як наземні так і напівзаглиблені. Вони повинні бути з твердим покриттям і схилом
від 0,003 до 0,005 для лотків з відводу зливних вод в накопичувальні ємності. Послід
у сховищах без проходження біоконверсії зберігає токсичні начала. Звідти його слід
подавати на компостування за одним із нижчеописаних способів. Після проходження
біоконверсії він стає безпечним як добриво. Згідно встановлених правил послід
можна застосовувати за наявності дозволу ветеринарно-санітарних органів
агрономічної та інших контрольних служб. При цьому дозволи в нормативних
документах (ВНТП-АПК-04-05) щодо безпосереднього внесення на поле свіжого або
пролежаного у сховищах чи буртах без проведення біоконверсії, підлягають
перегляду, тим більше, що в розділі «Охорона навколишнього середовища»
зазначено, що в пташиному посліді і в стоках птахофабрики можуть міститись
патогенні мікроорганізми, личинки і яйця гельмінтів, які підлягають знезаражуванню
в процесі біоконверсії.
Що таке біоконверсія. Аграрна наука визначає біоконверсію органічних
відходів як промислове їх перероблення біологічними методами з метою одержання
органічних добрив, біогазу та білкових речовин, або як біологічний процес
трансформації високомолекулярних вуглецевих сполук бактеріями і грибами.
Внаслідок проходження трансформації органічної речовини і мінералізації
токсичних речовин, відбувається їх перетворення у прості елементи і сполуки, які
стають джерелом мінерального живлення рослин. Біоконверсія – це є процес
усвідомленого регулювання температурним режимом і зволоженням та аерацією для
розвитку, залежно від технологій, аеробних і анаеробних бактерій. Досягається цей
процес шляхом компостування маси посліду у буртах або спеціальних бункерах.
Технологія створення органо-мінеральних біоактивних добрив.
Біоконверсія – найважливіший технологічний захід для одержання знезараженої
компостної маси і основною складовою частиною створення нового покоління
органо-мінеральних біоактивних добрив (ОМБД). За Європейськими технологіями
кінцевим продуктом є компост із будь-якої органічної маси, який у дозах до 10-15
т/га надходить для удобрення сільськогосподарських культур. За нашим регламентом
цей компост є проміжним продуктом, який необхідно перетворити в полікомпонентні
біоактивні добрива з максимальною дозою внесення до 2 т/га. Біоконверсія не тільки
знезаражує масу посліду, але й забезпечує в технологічному процесі створення
органо-мінеральних комплексонів з включенням їх до складу мінеральних добрив,
що є властивим для живої природи. В процесі біоконверсії регулюється
мікробіологічний склад добрив, що врівноважує у ґрунті процеси деструкції і синтезу
органічної речовини.
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За будь-яких способів біоконверсії технологічним регламентом передбачено
змішування пташиного посліду з іншими органічними добавками (торф, тирса,
солома, лушпайки тощо) з додаванням мінеральних добавок (сорбенти,
йодообмінники, меліоранти, NPK та ін.).
Способи біоконверсії пташиного посліду:
1 спосіб. Традиційний буртовий, із застосуванням підручної техніки –
бульдозер, екскаватор, перемішувач, трактор, самоскид та ін. Найдешевший і
найменш продуктивний. Термін визрівання компосту – 4-6 місяців.
2 спосіб. Сучасний буртовий, з проведенням ворушіння високопродуктивним
перемішувачем серійного виробництва (Німеччина) з продуктивністю до 4 тис. т за
годину. Термін компостування 30-45 днів. Передбачається грануляція. Затарювання у
пакети, мішки, біг-беги.
3 спосіб. Пілотний проект – бункерно-ферментативний. Нова перспективна
технологія проведення біоконверсії в бункерах спеціального призначення із
створенням аеробних і анаеробних процесів (для припинення термофільних реакцій),
чого не передбачено у попередніх технологіях. Повністю безвідходна технологія з
одержанням біогазу, електроенергії, готової гранульованої або сипучої продукції,
аміачної води і рідких мінеральних добрив. Активне компостування із завершенням
циклу впродовж 10 днів. Продуктивність - 250 т після анаеробного циклу, в одному
бункері. Це вітчизняна технологія, яка не має аналогів у світі.
Наукові і виробничі випробування нового покоління ОМБД. Відділ
агрохімії ННЦ «Інститут землеробства НААН» з 1997 р. систематично займається
проблемою виготовлення і випробування у наукових закладах і у виробництві нового
покоління органо-мінеральних біоактивних добрив, виготовлених на органічній
основі пташиного посліду. Нашим науковим колективом розроблено формули,
технологію і регламенти виготовлення ОМБД за буртовою технологічною лінією.
Проведені наукові і виробничі випробування на Київщині, Житомирщині,
Черкащині, в Сумській і Львівських областях показали на високий результат за
внесення у грунт в основне удобрення низьких доз ОМБД у кількості 1-2 т/га, які за
ефективністю наближаються до дії гною, внесеного у дозі 30-40 т/га, а рядкове
удобрення 0,3 т/га наближається до ефективності помірних доз мінеральних туків
(N60P60K60). Проведені польові дослідження засвідчують про перспективу їх
застосування у польовому землеробстві, овочівництві, садівництві, в зеленому
господарстві, і на землях, що потребують рекультивації (фото 3). Встановлено
позитивний вплив ОМБД на формування якісних показників основної продукції.
Визначальним фактом є те, що мінеральні добрива, включені до складу
ОМБД, ефективніші на польових культурах до 30-40 %, а на овочевих – удвічі,
порівняно з дією одних лише мінеральних туків. Це пояснюється створенням органомінеральних комплексонів у процесі біоконверсії, і підвищенням біологічної
активності ґрунту. Крім того, за нашою технологією можливе виготовлення ОМБД,
прийнятих для вирощування органічної продукції рослинництва на засадах
органічного виробництва птахоферм, якщо на них є спеціалізоване виробництво
органічної продукції з відповідним органічним послідом. Нині нашими вченими
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розроблено біологічні препарати, що знезаражують шкідливі премікси, які
знаходяться у посліді промислових птахофабрик. Це надає їм властивостей посліду,
одержаного з органічного виробництва.
Особливою ознакою наших технологій є не втрата органічної речовини і
азоту в процесі компостування вуглецю, а їх збереження, як джерел мінерального
живлення рослин, а також надання добриву високої біологічної активності за рахунок
привнесеної культивованої біоти, що врівноважує процесі деструкції і синтезу
органічної речовини. Розвиток подій у галузі утилізації пташиного посліду за
зазначеним сценарієм, не тільки убезпечить, а й сприятиме виникненню промислової
галузі, побудованої на створенні нового покоління органо-мінеральних біоактивних
добрив, високоефективних, позбавлених токсичності і стороннього неприємного
запаху за застосування наших технологій.
Час уникнути екологічного колапсу. Проте неодноразові звернення до
виробників яйця і м’яса птиці не дійшли до їх свідомості щодо екологічної і
економічної доцільності біоконверсії пташиного посліду. Від керівництва галузі
птахівництва до споживача її відходів від населення, що мешкає у зоні їх
застосування, слід досягти усвідомлення того, що у свіжому вигляді пташиний
послід, особливо за концентрації його у великих кількостях, посідає одне із перших
місць у хімічному і біологічному забрудненні довкілля. Зневажливе ставлення до
проблеми на теренах всієї України поступово наближає агроценози у місцях
концентрації посліду до екологічної катастрофи. У зв’язку з цим потрібне втручання
з боку держави, перш за все, на законодавчому рівні. Вже давно визріла необхідність
розроблення і прийняття Закону України про заборону зберігання в непристосованих
для цього місцях і застосування свіжого посліду для удобрення
сільськогосподарських культур як антисанітарного і екологічно небезпечного заходу.
У ньому слід чітко визначити, що застосування на добриво підлягає тільки той
пташиний послід, який пройшов повний цикл біоконверсії (компостування),
внаслідок якого відбувається мінералізація токсичних і хвороботворних начал у
ньому. Навіть свіжовисушений послід і перетворений у гранули не втрачає
токсичності і є токсикологічно небезпечним, як і свіжий.
Дія Закону не призупинить розвитку галузі промислового птахівництва, а
надасть перетворення відходу у високоякісний продукт для удобрення
сільськогосподарських культур.
Звернення. Від широкого наукового загалу, учених-агрохіміків і екологів
звертаємось до інвесторів і власників великих компаній з виробництва яєць і м’яса
птиці, – перетворіть відходи у продукцію, яка сприятиме вашому бізнесу і охороні
навколишнього природного середовища, знаходьте контакти із ученими відносно
наукового супроводу і ділового співробітництва у галузі виробництва органомінеральних біоактивних добрив. Майте на увазі, що науково-обгрунтована
біоконверсія пташиного посліду перетворить послід у безвідходну технологію з
вартістю його як за основну продукцію. Найперспективніший із них – бункерноферментативний спосіб, розроблений нашим науковим колективом, який чекає своїх
першопрохідців.
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Ми звертаємось до депутатського корпусу Верховної Ради України –
розробіть і прийміть Закон України про упорядкування, зберігання і заборону
застосування свіжого і свіжовисушеного пташиного посліду промислових
птахофабрик для удобрення в будь-якій галузі агросфери, з чітким визначенням
одержання екологічно безпечної продукції, виготовленої на його основі в процесі
біоконверсії.
Ми звертаємось до мешканців прилеглих до птахоферм земель і населених
пунктів – займіть громадянську позицію з недопущенням екоциду внаслідок
невпорядкованого зберігання і застосування відходів птахівництва.
Ми звертаємось до політиків і урядовців всіх рангів – об’єднайтесь у захисті
природи від забруднення на політичному і організаційному рівнях, сприяйте
успішному вирішенню проблеми з утилізації пташиного посліду. Адже попереду не
менш важливі питання щодо рятування української землі від деградації.

Фото 1. Професор Дегодюк Е.Г. на виробничому досліді в с. Мошни Черкаського
району Черкаської області. Соняшник на полі без обрив

Фото 2. Соняшник за внесення 6 т/га свіжого підстилкового посліду птахофабрики
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Фото 3. Соняшник за внесення 3 т/га ОМБД, виготовленого на основі
підстилкового посліду птахофабрики «Перемога нова»
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Summary
The article substantiates the relevance of the innovation and investment activities of the
state in the segment of the human food supply as the only possibility of preserving the
biological life of the Ukrainian nation and its continued future sustainable development. It
offers a comprehensive, innovative - investment concept of conservation and restoration of
vital national resources of Ukraine as an important component of achieving the goal. This
preference to new research results and data of long-term values, important discoveries,
findings that refute existing theories and data that, according to the authors, are of practical
importance.
Keywords:resource fertility; living matter; nation; growth pole of the nation; Evolution of
intelligence; triune problem; complex concept.
Problemformulation.
Our post flood civilization is coming to its end. According to the authors of a series of
articles that have appeared in print and in electronic networks (Klassen, Oreshkyna,
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Grinevich, Kandyba, Alekseeva, Demyna, Didenko, Muldasheva, Shemshuk, Shipova and
others)modern society is in crisis due to proximity and man-made natural disasters. One of
the most important and obvious biological problems of human life - the approaching end
of the same nature and so forth is also a district's resources (soil fertility, drinking
water, living environment), because Earth ecosphere possibilities are limited. Note - oil,
gas, coal, uranium - resources only enhance the mechanical strength of man).
Thus there is a problem that concerns all people without exception: ordinary people and
elites, NGOs, political parties and governments, nations and states. This is a real danger of
self-destruction of civilization soon.In front of this problem all our differences completely
lose all kinds of sense. The ideological, political, economic, status and property. It can not
be put on any private level. For the solving of thissolution must rise above their
convictions. In addition, the problem is the "moment of truth" - a test of belonging to
humanity.
There are only two options for the future, or humanity dies in planetary catastrophe or
integrated to civilization level, and continues to exist in the form of space (ideal)
civilization. [1]
The level and importance of natural resources viable confirmed a sufficient number of
documents testify.
Back in 1992 from the UN representative conference materials (problems of environment
and development) in Rio de Janeiro had concluded that the existing consumer market model
of civilization through thethoughtless development and consumption of natural resources of
the biosphere rapidly leads to death of all mankind. [2]
In 2003, the famous scientist Fridtjof Capra in his book "Web of Life" said, that in the
late of twentieth century biological human life and the biosphere itself inflicted more and
more losses, the dynamics of which may very soon become inevitable. At the same time,
technological problems have created a crisis of civilization have solution, and some of
them even quite simple. However, this requires a radical shift in our terms, 'brains, thinking
and our system of values. But this does not happen and neither sense nor perception, nor in
the minds of most political leaders. The need for recognition of the changing perception and
thinking if we are to survive - yet neither comes to the corporate elite, not to administrators
and professors at major universities. [3, p. 3]
Instead of having to consolidate intellectual efforts of peoples and nations to solve the
problem "in human", for example, offered absurd and "inhuman" program reduce the
consumption of food - a program of survival by some others. Senseless and "inhuman"
because it not only continue agony, but only accelerate it. It is about a program called
"golden billion". According to its creators, only the "best" people in the world and can feed
our planet by his "exhausted" fertility resource. [4]
The report of Agricultural Organization (FAO) (2015) regarding the status of land
resources in the world says that most of the world's soil resources are "not good, but only in
good, poor or very poor condition." The report, in particular stating that the erosion
destroys from 25 to 40 billion tons of topsoil annually, which reduces productivity and
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equally important, the ability of soil to store carbon, nutrients and water. A further loss of
productive soil can seriously hinder food production and food security, push millions of
people into the abyss of hunger and poverty. [5] Again, the world goes "ghost." This time
"ghost" world famine genocide.
Accordingly, a list of possible scenarios of "doomsday" that sweep "humanity from the
face of the Earth," the leading scientists of the world (2013) supplemented with scenario
entitled "Disruption of food supplies." It's almost "official" evidence that the selfdestruction of mankind is not a threat, but a process.
As for the Ukrainian nation, according to many numerous irrefutable scientificand
practical evidence on the road to self-destruction is in front "of the entire planet."
With the funds provided by the OSCE Project Coordinator in Ukraine and the US Agency
for International Development (USAID) at the Institute of Agricultural Chemistry and Soil
UAAS an analysis of environmental and toxicological state of arable lands in Ukraine
suitability for cultivation of environmentally friendly products. It turned out that in 2007
Ukrainian land was "not good, but only in good, poor or very poor condition."

Figure. Ecological and toxicological status of arable lands Ukraine
Started by Dokuchaev VV monitoring losses of humus - soil fertility resources in the
territory of Mykolayiv region, undoubtedly shows that for the period 1985-2002 years, the
humus content drastically reduced and the critical limit (2%) could decline as early as
2025. [6, p. 97] Figure 2.

104

Figure 2. Dynamics of reduction humus content the territory of Mykolayiv oblast
According to experts and scholars from AIC ground level below the critical humus content
(2%) does not ensure agricultural productivity because land resource then becomes only
operational space basis.
When writing articles we found the state statistics data on the loss of humus - soil
fertility resource on all territory of Ukraine. The main wealth of the nation is not recorded
and no system of basic macroeconomic indicators of the effectiveness of economic
development of Ukraine. But with open sources of information we learned the following.
Table 1.
Humus content average and average physical quantity of humus in the soil of the land
resources for agricultural purposes on the territory of Ukraine for the period 1880 -2016
years.

Unit

V.V.Docutcha
ev Scientific
works
1890 year

National
Agricultural
University of
Ukraine1990
year

Інституту
охорони
грунтів
України
2016 year

Average humus
content

%

7,1

4,4

,1

Humus amount

Billion.t

8, 946

5, 540

3, 906

Table taken:
- Land Resources of Ukraine, as of 2016 is 42 million hectares.
- When the concentration of 30 tons of humus per hectare of land humus content soil is 1%.
- According to experts and scholars from APC ground level below the critical humus
content (2%) does not ensure agricultural productivity.
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Fig. 3 United diagram of dynamics reduction humus content and physical quantity of
humus in the soil of the land resources for agricultural purposes on the territory of Ukraine
for the period 1880 -2016 years.
The diagram illustrates that over the last 126 years in Ukraine are catastrophic in scale of
irreversible lossprocess of humus, which has steadily accelerated. Over 100 years of “tsar”
rules and the Soviet Union on the territory of Ukraine lost 3.406 billionstons of humus from
8.946 billion available, or 31 m. tons / year. For 26 years of independence, Ukraine lost 1,
630 billion. tons of humus, or 62 mln. tons / year.
As of 2016 the Ukrainian nation has 3.906 billion. tons of humus, of which 2.520 billion. t.
will be reduced unproductive in the middle humus content soil below 2%. Thus in Ukraine
is now 1,386,000,000 t. of productive humus. With an annual loss of humus "achieved" in
Ukraine destroy his pace to a critical level is reached after 22.3 years. Note that in the
above chart does not include the impact of the reduction in fertility resource Ukraine
phenomenon of desertification and aridization in the area of the Southern Steppe and in the
Cherkassy, Poltava and other areas. It turns out that in the ignorance and stupid social
activities previous states, in Ukraine, there were negative climate change, which in turn, as
in 2012, caused a shift of the boundaries of climatic zones steppe 100-150 km north
Ukraine. In the next 20 years could be lost is half the arable land in Ukraine, [7]
In 2011 B. Danylyshyn, former Minister of Economy of Ukraine struck annual losses
resource fertility - humus first among high officials urged "to consider the preservation of
Ukrainian lands major national idea of the XXI century". [8]
And at the very end. According to the definition of the World Bank and the OECD, natural
capital (humus) is the natural heritage of the country and can be represented as the capital
stock of the nation and the world.
Calculations of national "natural capital index", conducted by experts according to the
method of its calculation in OECD countries also show the current catastrophic pace and
volume depletion and loss of natural capital of Ukraine. [9, p. 193]
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According to official estimates damage from land degradation - a shortfall of agroculture
production, loss of soil quality parameters, the deterioration of the environment in Ukraine
estimated value is equal to the gross of agricultural products. Agricultural entities do not
meet the needs of the present generation of sufficient quality food creates a significant
threat to the ability of future generations to meet their problems. [9, p. 268]
Compelling and clearly a problem exist. At the same time in Ukraine tragic loss of life and
fertility of desertification land is not recognized in any level of the state and society. No
corporate elite nor administrators and professors at major universities. Moreover the state is
trying to profit from the sale of sovereignty over the territories of the still livingnation
together with the lands, that contain "remnants" of national fertilityresource, genetic stock
of the nation, a single source (alternatives there can be) human food supply.
We hear about the strategic development of Ukraine. The purpose of the nation
development is defined as "welfare," but the problem of resource fertility, resource
provisioning nation is not even mentioned. For example. Among the 10 priorities of the
current "single comprehensive strategy to develop agriculture and rural areas of Ukraine for
2015-2020 years" loss of humus in agricultural lands and the need to protect the Ukrainian
lands are not mentioned. There is the strategic development of Ukraine running downhill?
Food security in a "strategy" is not associated with fertility, the quantity and quality of it,
current and projected losses at all. [10] And the definition of "Resource fertility" in science
and in practice AIC replaced by the definition of "land resources" which actually reflects
only the spatial basis (in hectares) and does not reflect a quantity of fertile humus
substances (in tons). A “Comprehensive strategy" that is not based on a resource that is not
even recorded (and never accounted) - not the strategy of sustainable development. Laid a
further imbalance between the satisfaction of current needs of the state and protection of
interests of future generations. These losses humus reduce the number of nation successors.
Broke down the link between, resource fertility as a "pole of growth of the Ukrainian
nation" and a natural purposeof the nation. That is the purpose of the nation, but not astate.
Full-height standing problem of preserving biological life of the Ukrainian nation and
conditions of existence for the next sustainable development. Negative processes of social
life have arisen due to the outdated "unnatural" concepts of industrial and agricultural
production, waste management concepts of production and consumption.
History knows tragedy extinction of certain civilizations, nations and ethnic groups due
to loss of soil fertility. Most of the problems that occurred before they were not
insurmountable. Complications were not seen on time - for cultural blindness, lack of
scientific knowledge or through carelessness. Is there hope for us, Ukrainian nation? The
answer is in the author [11] of sensational book "Collapse: How people choose to be or not
to be" an American evolutionary biologist, physiologist and geographer, Pulitzer Prize
winner Jared Diamond. "Many of my friends look with pessimism to the growth of the
world population, reduce resources with increasing needs of mankind. But I hope in the
idea that the main problems facing humanity, entirely created by mankind.Asteroid falling
is not a core component of a "doomsday" list.To be saved, we do not need new technology,
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we just need the political will to face problems. Another source of hope - a unique
advantage that we have. Unlike earlier societies, ours first time has the ability to learn from
mistakes peoples distant from us in time. When Maya and islanders from Mangareva cut
down their forests, they had neither historians nor archaeologists, nor newspapers, nor
television to warn them. We have a detailed chronicle of the successes and failures of
mankind. Now the question we are going to use it or not. "
In fact, the Ukrainian nation has the latest scientific knowledge, new results of research,
long-term practical matterdata, important discoveries, findings that refute existing theories
and give reason to believe that indeed, environmental issues, creating a crisis of civilization
must resolve that indeed some of them even rather simple. The implementation of solutions
based on innovative investment of the state allow resources to stop the loss of fertility, to
compensate their natural level, and even their increment. Given the fact that the triple
problem of soil fertility, drinking water, living environment is caused by the loss of humus
– resource of soil fertility, promote its recovery as natural water purification, healthier
environment either.
Allocation of Parts of common issues, that were not resolved before;
If the alien of world that, who does not know what is in,
No less alien, who does not know what is going in
Marcus Aurelius
This ancient wisdom has a huge sense. Long way of modern model of civilization (dead
end nature) to self-destruction takes place in the absence of knowledge about the world. In
the absence of sufficient intelligence to this day, at first, did not manage to create a "theory
of biological life on Earth", and secondly do not realize that the process of self-destruction
exists and progresses, thirdly to realize the horror of death.
In order to understand what is happening with the Ukrainian nation, we must in the light of
the latest achievements of science and practice harmonize professional language of
specialists. As mentioned above milestone definition of "Resource of fertility", "The
purpose of biological life," "Nation".
Resource of fertility. This concept in modern agribusiness is a "black box". Since the Old
Testament believed that productive property - fertility has the earth by itself. So farmers
believed for thousands of years. Only 140 years as VV Dokuchaev persuaded farmers in
existence in the land of humus, which is peculiar property of productive fertility. The truth
had already learned that the humus in turn contains "specific gel-like organic matter"
incomprehensible composition and properties which are not identifiable or receive
artificially.
In fact "specific organic substance ancient protoplasm cells, the only common base of
thinking cells, living matter, living substance, material, energy and information of the cell
biological basis of life. The carrier of the genetic code of all life on Earth is discovered in
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1837, scientists of the Czech Republic Jan Purkinje. [12] Living matter, living substance,
protoplasm cells, was created by nature as a resource for the existence of biological life on
Earth. He has an earthly "manufacturing." [13] The protoplasm created during the first 3
billionyears of geological history of Earth's ancient viruses, germs, bacteria, planted from
cosmos cooled planet composed of oxygen, dead space matters (periodic table). In
anaerobic conditions. Since the beginning of evolution (1 billion. Years ago) and the
appearance of oxygen in Earth's atmosphere the process of creating ancient protoplasm
stopped forever. "The only substance that never dies - protoplasm, filled the planet with
their creations - plants, animals and people. Now humanity uses "remnants" of ancient
protoplasm, after all the disasters and calamities, and life of previous civilizations. And in
the body of each of us moves according to the genetic code and matrix ancient protoplasm,
arheplazma (ie, the first cell that appeared in space), the output "growth pole" of all organic
evolution. [14]
By the way at the time of writing this publication at the Institute of soil conservation of
Ukraine "open" the presence of DNA in the "humus."
So it seems appropriate to consider the National resources of fertility - humus, which is
located on the sovereign territory of land resources for agricultural purposes (in the segment
of human existence), the physical quantity is determined in tons by known in agriculture
methods.
The purpose of biological life. Without going into the question how, when and for what
purpose the cosmic intelligence (God, the Creator, the World Mind) created life on Earth
possible by logistics argue that biological life resource humus, pole of growth, it was
created to achieve the goal undiscovered by humanity. No one denies that the micro cell - a
work of intelligence. We can only assume that cosmic intelligence aimed to increase the
volume of intelligence and its dissemination in the universe. This could be the purpose of
creation and existence of man, HOMO SAPIENS, as holder of the brain, intelligence
reproducer able to compose images and implement them into reality. This understanding of
the purpose of nature is not contrary Matrix genetic code of nature.
Nation. The current definition of a nation of humanity that historically united stable
community of language, territory, economic life and culture. But even in 1840 a prominent
scientist Justus von Liebig wrote: "The cause of the appearance and disappearance of the
nation is the fertility of the soil," support "of the causes of fertility (the nation's) life, wealth
and power," theft "of soil fertility leads to its death." k-a-t.ru> agro / 6-zakony / index.shtml
At the beginning of civilization, people settled along the rivers, not because of the views,
but because of the presence there of water and "body" resource fertility, ancient protoplasm,
humus, which is the next thousand years, becoming a "shared genetic material and the base,
blood and flesh of nation, hold its territory. The territory as a spatial database. Thus was
right when Humylov LA in the middle of the last century was approaching the
understanding that the nation of humanity, a species - historically united at the biochemical
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level resource soil fertility (ancient protoplasm, humus, resource fertility, genetic fund of
the nation).

Figure 5 Unity areas - fertility resource - humus and the flesh and blood of the nation.
Among the numerous definitions, the definition of national idea: - "My nation should be
and should always be successful, spiritual, intelligent" most natural, as corresponds to the
purpose of nature, spelled out in the matrix of the genetic code of living life. [12] The
practice criterion of truth. Life shows that our model of civilization does not meet his
philosophical definition. As a social form of motion of living substance it does not provide
stability and capacity for self-development rights "by exchanging self with the
environment" as one that does not care about posterity. More correct to call it a model of
society, but a model of civilization.
One more time. Theory and Practice of State agree that the ultimate goal of the society is
"welfare" of human rights. Instead, the purpose of the nation, the goal of cosmic
intelligence is human intelligence. Creating a Homo sapiens, creating billions of scientists
developed the intellectual, spiritual people, collective intelligence of nature for the
evolution of intelligence and its dissemination on Earth and possibly in the universe. And
that is the main path to the natural goal - Homo sapiens had ensured resource ancient
protoplasm cells humus, the only common ground thinking cells.

Figure 6 Mainstream of nature to the purpose of nature - Homo sapiens.

110

Subject, purpose of research.
On the planet Earth is a global resource reductions of fertility, the only source of food
supply for biological life. Nation, ethnic groups condemned the "self-destruction" as a
result of predatory, inappropriate "use" their life-giving resources. Already published script
"end of world hunger." But the problem is threefold. In turn the scenario of "doomsday"
from "thirst" and "doomsday" of proof to the living environment incompatible with life
condition. After all, according to experts the effectiveness of man-made water treatment
facilities and the living environment from man-made pollutants are only 7-11% and about
90% neutralized contaminants by humus as protection resource of the environment. Again,
"our" humus, because the total area of Ukraine is 60 mln. ha, of which 40 mln. ha of
agricultural land, in which exists humus. The increase of anthropogenic impact while
reducing the total weight of humus led to the collapse of Environment during the lifetime of
just one generation.
Regards the protection of water resources and the environment. In the current model of
society not enough intelligence forresponsible understanding the need for the establishment
in the production and consumption of production processes with a completetechnological
cycle. Mostly desire to profit from the "production" excluding the cost of prevention "
waste neutralizing". The current concept of treatment of waste production and consumption
veiled permission. Concept created "a model" for profit but not for environmental
protection. Using the model is not effective, because it eliminates the waste flow in living
environment. For example, in the EU directives on this matter directly written purpose and
principles of environmental policy in the EU are avoided, reduce, eliminate pollution, but
where it possible.? The current model of society, as demonstrated practice is not forever
because it’s not a perfect. It is not viable, because they do not create their own intelligence
to protect against death in created itself technogeneousdisaster.

Figure 7 Existing concept scheme of waste management of production and consumption.
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Stopping the process of collapse of ecology in the advanced concept of waste production
and consumption with the slogan "Pure is not where clean, pure where do not litter." The
model should improve the treatment of waste "under" concept. The prevention, reduction,
elimination of pollution, not just where possible and unconditionally and universally.

Figure 8 Scheme of naturally protected concept of waste management of production and
consumption.
Humanity, including Ukrainian nation must be eternal. Here it is necessary to agree with
Jared Diamondconviction. If problems facing humanity, completely created by mankind, to
be saved, do not need new technology, you need only the political will to use existing
innovations.
Food and Agriculture Organization (FAO) in 1945 embodies the global industrial practice,
unnatural way of farming. It is unnatural farming has led to the destruction - the erosion of
fertile soil and destroys the world including the Ukrainian resource fertility.
The main prerequisite for termination losses of humus industrial crop growing should
return to the field natural way of farming. Another prerequisite for preserving biological
life of the nation must be the integrity of the natural and social development: fertility
resource - a nation - territory. From the definitions of "resource fertility" and "nation",
offered by the authors shows that a whole, an indivisible natural and social development,
belongs exclusively to all Ukrainian without any attribution. Only under these conditions
and the following concepts, including land ownership and national resource for fertility
preservation, restoration and resource increment to the natural fertility of possible
suspension of fertility and loss of life at the same time the general improvement of ecology.
By the way, had lost the prospect of saving the nation could return if implemented in
practice Ukrainian complex technology of processing organic waste AIC (anaerobic
recovery humus), which in 1996 was awarded the State Prize of Ukraine. Even now this
system is not in any neighbor countries or abroad. [15] During the 24 past years complex
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technology has been improved and can now be the basis of "intensive" way of global
recovery and the increment of humus in Ukraine before and above the natural level of
stocks of lignin that "prudently accumulated nature millions of years ago. [16]
Innovative concepts that are based on existing technical solutions.
In the existing model system of Ukraine over 40-50 years somehow used innovation to
solve these problems. But the concept of the requirements established model proved
fruitless. There is something that happens, the movement to self-destruction. Basic concepts
proposed for solving the existing problems threefold based on real long-term research and
industrial research methods tested technology, engineering means implementation of
environmental protection, resource recovery, and so on. Among them are basic:
- The concept of national resource fertility tenure;
- The concept of conservation, restoration and resource increment to natural fertility level;
- The concept of drinking water resources saving;
- The concept of waste management of production and consumption;
Investments.
Recovery "ruins" of resource support biological life of the Ukrainian nation requires
implementation in practice of the array "frozen" and new innovations and a vast array of
investments. Marx in the last lines of the fourth volume of "Capital" came to the
conclusion: "The real basis of existence of profits (surplus value) is the natural fertility of
the land." [17]. In terms of biological life waste and profits do not exist. In society The
economy produces two substance useful products and waste. at the cost of production of
useful products do not include the cost of neutralizing waste. "due to this, creating private
profit. So it turns out that in 26 years of independence Ukraine for profit irrevocably
destroyed 1, 6 billion. so productive humus within 3.0 bln. tons, which has remained after
the destruction of Ukrainian black soil in tsarist Russia and the Soviet Union.

Fig.9 Schematic diagram of misuse of national heritage – humus.
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Known investments are not available for projects that do not bring added value. There is
anunsolvable conflict. The state is interested in profits destroys humus, and a nation of
taxpayers and nature by inself must resist and maintain national humus. With that, the
possibility of resistance in both exhausted. Ahead can only abyss. The question of resolving
the contradiction between nature and society. Ukraine has no choice but to become a nation
- "true civilization." And a critical role in this process elites. Therefore, you should strive to
accelerate the process of political change in the country, until finally the nation will
patriotically oriented elite who will conduct policy in the interests of the nation most
people, and it can save one biological life of the nation and save Ukraine from disappearing
from the face of the Earth.
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ІДЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОЦЕСІ
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
У статті розглядаються особливості ідеології як соціально-правового
феномена. Дається визначення поняття «правова ідеологія», розглянуті її основні
функції. Автор акцентує на важливості ідеології і необхідності розробки теоретичної
та методологічної бази сталого розвитку, виходячи з ноосферної ідеї, особливостей і
тенденцій соціально-економічного розвитку України. Також необхідно розробити
національну стратегію держави і визначити основні принципи переходу України до
інноваційної моделі сталого розвитку.
Ключові слова: Ідеологія, правова ідеологія, функції ідеології, ноосферна
ідея, сталий розвиток, державне будівництво.
Чи самі злякалися або хтось майстерно нав’язав нам неприйняття ідеології
як такої, але вже і не намагаємося навіть говорити про неї, цураючись самого слова,
в основі якого лежить поняття ідеї. Ідеологія ж і є пропагандою ідеї
[1, с. 30].
За умов демократичного розвитку України важливого значення набуває
дотримання законності і порядку, прийняття виважених, поміркованих законодавчих
актів, як у стратегічному, ціле орієнтуючому, ціледосягальному сенсі, так і в
тактичному – реалізації схвалених законів, нормативно-правових актів [2, с. 5].
Споріднює зазначені види діяльності, узгоджує їх, а по можливості й гармонізує
право, його норми, правова ідеологія як одна із фундаментальних підвалин буття
суспільства, держави, країни, її громадян. Будучи за своєю сутністю і соціальними
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функціями складним явищем, що має як загальнолюдські, так і соціальні й
національні специфічні витоки, джерела, в тому числі й у праві, правова ідеологія не
тільки слугує засобом унормування соціальної системи, соціального простору,
поведінки людини, а й характеризує усталені морально-етичні, правові засади
функціонування суспільства, особливості індивідуально значущого, групового чи
корпоративного сприйняття права, готовності керуватися його нормами в процесі
життєдіяльності. [2, с. 5].
Процес вивчення правової ідеології як соціального феномену, явища
соціальної дійсності, а тим більше забезпечення ефективності впливу на
внормування соціальних відносин першопочатково постає, зважаючи на його
сутність, функції, роль і призначення як достатньо складне дослідницьке завдання
[2, с. 5]. Значні можливості щодо осягнення правової ідеології як соціальноправового феномену пов'язуються з її мультипарадигмальними дослідженнями,
соціально-правовим позиціонуванням і правовим конструюванням соціального
простору; додаткової інтриги надає йому інтерес з боку багатьох галузей знання,
передусім соціально-гуманітарного – соціальної філософії, політології, історії,
теорії права і держави, культурології, психології тощо, що дозволяє використати
досягнення міждисциплінарного знання задля цілей наукового дослідження [2, с. 5].
Ідеологія об’єднує суспільство, орієнтує його на досягнення конкретної
мети, акумулює наявну в ньому волю й енергію. Не маючи ідеї, суспільство не
відає, чого прагне і в який бік рухатися. За відсутності об’єднуючої ідеї будь-яка
партія, фракція, будь-який вождь, отримують можливість видавати свої корисливі
інтереси за загальні. Тим самим ніщо не перешкоджає їхній меті втертися у довіру
яскравими гаслами, полонити свідомість ладними обіцянками та повести за собою
суспільство, яке дозволить легко збити себе зі шляху, на якому не стоять чіткі й
нехиткі дороговкази [1, с. 30].
Лише маючи ідеологію, тобто орієнтири, пріоритети, шкалу цінностей,
не важко розібратися, хто як чинить: чи на користь, чи на шкоду українському
народові й державі. А коли відсутні ті мірила, то володарі влади витворяють,
що бажають, видаючи чорне білим, чуже нації – за її корінні інтереси, хворобу –
за здоров'я суспільства, а здоров'я суспільства – за хворобу. Словом, за таке
управління державою ані спитати, ані засудити. Хто лікар та де отрута – не
розібрати [1, с. 30].
Як відомо, поява перших ідеологій датується XIV століттям, періодом
Відродження, коли релігійна картина світу поступово змінювалася раціональною
системою уявлень про світ і людину в ньому, хоча термін «ідеологія» як учення про
ідеї був запропонований французьким дослідником Дестютом де Трасі наприкінці
ХVІІІ століття [2, с. 8]. У праці «Елементи ідеології» він розглядав ідеологію як
науку про походження людських ідей із почуттєвого досвіду, принципи якої, на його
погляд, поставали основоположними щодо таких галузей знання як етика,
політика,державотворення, право тощо [2, с. 8].
К. Маркс розглядав ідеологію як: а) «хибну свідомість», ілюзорне
відображення дійсності, згідно з якою світ поставав як втілення ідей; б) різновид
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мислення, не усвідомлюючий залежності ідей, що ним продукуються, від життєвих
обставин, матеріальних інтересів класів. Виняток К. Маркс зробив лише для
марксистської ідеології, яка, керуючись інтересом пролетаріату як істинним,
поставала наукою, що співпадала з об'єктивними тенденціями розвитку тогочасного
суспільства [2, с. 8].
У сучасних ученнях під ідеологією розуміються, як правило, системи ідей,
концептуальні положення, що відстоюють інтереси певних соціальних груп
суспільства, обґрунтовують цілі (програми) соціальної діяльності, що спрямовані на
зміцнення чи зміну існуючого статус-кво. Ідеології спроможні нехтувати істиною
задля досягнення власних інтересів і в цьому розумінні не є наукою, хоча й не
можуть не мати елементи наукового знання [3], мають, відповідно, різну соціальну
«ціну».
Німецький дослідник К. Мангейм сутність сучасних ідеологій вбачає в
необхідності співвіднесення сутності останніх «як духовних утворень» з соціальними
позиціями їх носіїв як суб'єктів діяльності [4].
Водночас, головною турботою людства на початку XXI століття залишається
вироблення й реалізація нової політики і стратегії сталого розвитку на планетарному,
національному, регіональному та локальному рівнях, збереження середовища нашого
життя – біосфери [5, с. 7].
Ідеологія сталого розвитку ґрунтується на трьох нероздільних складових:
розумному використанні екосистем, що передбачає їх збереження і відновлення,
ефективній екологічній економіці (зростання не за рахунок збільшення використання
природних ресурсів, а за рахунок нових технологій, енергозбереження) і
справедливому суспільстві (без воєн і бідності, з пануванням демократичних
законів).
Останнім часом до екологічних, економічних і соціальних проблем додалися
нові, пов'язані з загрозою міжнародного тероризму та розвитком негативних і
небезпечних аспектів процесів глобалізації. Тому єдиним виходом з ситуації, що
склалася, може бути перехід на новий шлях розвитку на засадах взаєморозуміння,
взаємоповаги, взаємодопомоги, гармонійного співіснування всіх держав і націй світу
як між собою, так і з природою на основі ноосферної ідеї, розвинутої з урахуванням
реалій XXI століття [5, с. 7].
Українські дослідники функціональну адекватність влади вбачають у
відповідність її ідеології та політики об'єктивним потребам розвитку суспільних
відносин. Так, зокрема, А.Ф. Аблов стверджує, що ідеологія є методологією
політики, її теоретичним і ціннісним орієнтиром. Уособлені в ідеологіях
цінності дозволяють забезпечувати пошук та розробку найдоцільн іших,
оптимальних, цивілізованих шляхів і способів трансформації суспільства [6, с.
713].
Термін «правова ідеологія» з'явився в науковому обігу значно пізніше,
його сутність визначається двоїсто: а) як сукупність ідей, поглядів, уявлень,
принципів, що у концентрованому вигляді відбивають і оцінюють правову
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дійсність; б) як теоретико-філософське осмислення права як цілісного
інструмента регулювання основних сфер суспільних відносин [2, с. 9].
Головна функція правової ідеології вбачається у впливі на процес
формування і розвиток правової, політичної і моральної свідомості, світогляду
та загальної культури індивідів, на зміцнення в суспільстві правових знань,
піднесення престижу та авторитету держави, права, законодавства. Зазначене
завдання набуває особливої актуальності у зв'язку з критичним станом правової
правосвідомості, що знаходить свій вияв в ігноруванні законів, правовому
нігілізмі, кризі конституціоналізму та парламентаризму. Формується новий
запит на зміни, адекватні відповіді на які пов'язуються у то му числі і з
теоретико-методологічним потенціалом правової ідеології
[2, с. 9].
У
практично-прикладному аспекті
правова
ідеологія
сприяє
формуванню
уявлень,
пропозицій,
принципів,
рекомендацій
щодо
вдосконалення правових відносин, норм та інститутів [2, с. 9].
Наше суспільство повинно мати свій національний шлях до сталого
розвитку, який, по-перше, базується на усвідомленні сучасної ноосферної ідеї і, подруге – на врахуванні зовнішніх і внутрішніх загроз національним інтересам
держави. При такому системному підході сталий розвиток можна розглядати як
стратегічну мету України у її геополітичному, європейському та національному
вимірах, а розробка і реалізація стратегії сталого розвитку України повинна
здійснюватися поетапно і послідовно (стабілізація, перехід, досягнення)
[5,
с. 9].
Перш за все необхідно визначитися з теоретичною і методологічною базою
сталого розвитку, виходячи з ноосферної ідеї, особливостей і тенденцій соціальноекономічного розвитку України.
По-друге, необхідно розробити національну стратегію державотворення.
Одним з геополітичних пріоритетів і стратегічною метою слід визначити сталий
розвиток як гарантію безпеки суспільства, держави.
І, по-третє, необхідно визначити основні засади переходу України до
інноваційної моделі сталого розвитку з урахуванням динаміки економічних,
соціальних та екологічних процесів, що мали місце в нашій державі протягом
останніх десятиріч, та особливостей початку третього тисячоліття [5, с. 9].
В свою чергу, значення впливу правової ідеології на процес формування
громадянського суспільства полягає в забезпеченні стабілізаційного ефекту взаємодії
громадської психології як достатньо динамічного соціального явища (вплив
різноманітних соціальних, історичних, геополітичних, міфологічних факторів тощо) та
державних інститутів, органів місцевого самоврядування, які характеризуються сталістю,
певною інерційністю, формалізацією власної діяльності відповідно до приписів права,
вимог нормативно-правових актів [2, с. 7].
Правова ідеологія, обґрунтована відповідно до положень класичної,
некласичної та постнекласичної інтелектуальних традицій, дозволяє
забезпечити цілісність процесу продукування, виробництва та застосування
закону відповідно до особливостей вітчизняного правового поля, його
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системного виміру, чим сприяє подоланню некритичного відношення до
західних зразків законотворчості, окремих норм законів і, відповідно, настроює
громадську думку на поважне відношення до законів, права в цілому тощо.
Звідси доречно стверджувати, що правова ідеологія працює на утвердження
єдності сутності й духу закону, його розуміння як нерозривності процесу,
технологій і процедур його розробки як правового документа, як елементу
правового поля країни, що має утверджувати його цілісність, системність і,
відповідно, долати його конфліктність шляхом узгодження суперечностей,
своєчасним і доцільним внесенням змін до чинного законодавства країни. І в
цьому сенсі правова ідеологія може бути розглянута як результат цього
процесу, цієї взаємодії, своєрідного системного синтезу з тим, щоб на
наступному етапі свого розвитку послугувати засобом правового в нормування
соціальної дії та взаємодії суб'єктів соціуму [2, с. 7; 4].
Разом з тим, особливого значення набувають ноосферні витоки
ідеології. Ноосфера – надзвичайно важливе поняття, уява про яке до останнього
часу залишається серед багатьох вчених неузгодженою. В концепції ноосфери
переплелися і матеріалістичні, і релігійно-філософські, і ідеалістичні погляди
на роль і значення людини, людського інтелекту, людської технологічної
могутності в житті біосфери і планети в цілому [5, с. 9].
Головним творцем ноосферної концепції вважається В.І. Вернадський,
який ще в студентські роки у одному з рефератів відзначив все зростаючу
геологічну силу і роль людини у довкіллі, а в 1922 -1923 роках ці ідеї, які були
вже підкріплені його біохімічними дослідженнями, В.І. Вернадський висловив
на лекціях в університеті Сорбони [5, с. 10].
У 1925 році у статті, що була опублікована в Парижі, В.І. Вернадський
писав: «У біосфері існує велика геологічна, можливо, космічна сила, планетарна
дія якої зазвичай не береться до уваги в уявленнях про космос... Ця сила є
розум людини, цілеспрямована і організована воля її як істоти суспільної... У
той час термін «ноосфера» Вернадський ще не використовував [5, с. 10].
Слово «ноосфера» (від грец. noos – розум) вперше у 1927 р.
запропонував французький філософ і математик Едуар Леруа, який разом зі
своїм колегою – геологом, палеонтологом і теологом П'єром Тейяром-деШарденом дуже схвально і гаряче сприйняли і підтримали ноосферні ідеї
Вернадського, а саме:
людство – це велика геологічна сила;
ця сила є розум і воля людини як істоти соціально організованої;
рівень антропогенних змін довкілля на планеті став настільки
потужним, що почав впливати на біогеохімічний метаболізм;
людство могутнішає і все більше відділяється від інших
компонентів біосфери, намагаючись ними керувати [5, с. 10].
Згідно з тлумаченнями В.І. Вернадського ноосфера є вищим етапом розвитку
Земної природи, результатом спільної, скерованої людиною еволюції природи і
суспільства. Біосфера завдяки розумній діяльності і технічній могутності людини
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повинна придбати нову функцію – функцію гармонійної стабілізації умов життя на
планеті. В.І. Вернадський припускав, що у майбутньому людство стане автотрофним,
тобто незалежним від органічних ресурсів, які зможе штучно продукувати у
потрібних кількостях. Але періоду панування на планеті ноосфери має передувати
глибока соціально-економічна реорганізація суспільства, конверсія його свідомості,
ціннісної орієнтацій
[5, с. 11].
В основі ідеї ноосфери В.І. Вернадського лежить його соціальний
оптимізм і впевненість у величезній силі науки, якій, як він вважав, вдасться
невдовзі зробити те, що не вдалося філософії, релігії, політиці, а саме –
об'єднати людство [5, с. 12].
Тільки за умов національного єднання, консолідації можна вирішити
питання переходу до сталого розвитку в усіх сферах життя. Тоді нас зрозуміють
і в Європі, і в усьому світі та зміняться умови прийняття України до
Європейської спільноти. А ідея збалансованого, гармонійного і безпечного
розвитку стане об'єднувальною національною ідеєю [5, с. 21].
Жити без ідеї, без ідеології означає жити без ідеалів, все одно що
натрапити «замість керманича на весляра, замість лікаря – на хворого, замість
пристані – до безодні» [1, с. 30].
Сутність ідеології надзвичайно проста: вона викреслює вектор руху від
стану, у якому суспільство знаходиться і яким воно є, до мети, якої суспільство
повинно дістатися, яким має стати, якщо справді бажає відродження
національної та демократичної України [1, с. 30].
Ідеологія для будь-якого суспільства і за будь-яких часів слугує як
міцним канатом, що пов'язує сьогодення народу і його держави з майбутнім, так
і «дороговказом» національної політики та сталого розвитку країни
[1, с.
30].
Таким чином, сталий розвиток – це гармонійний процес, який забезпечує
збалансоване економічне сходження, збереження природно-ресурсного потенціалу,
гарантує біосферний простір та екологічну безпеку з метою задоволення життєво
необхідних потреб людей і суспільства в цілому [5, с. 14].
Впровадження принципів сталого розвитку у світі історично співпало з
становленням України як незалежної європейської держави. Протягом минулих років
суспільство, держава пройшли шлях політичних і соціально-економічних
перетворень. Прискорення внутрішніх змін у всіх сферах життя на засадах сталого
розвитку відкриває також стратегічні орієнтири безпечного співіснування з іншими
країнами і народами [5, с. 21].
На сьогодні головне завдання для керівництва держави, суспільства полягає
у переорієнтації національної економіки, політики і стратегії на ідеї та принципи
сталого розвитку і забезпечення (законодавче, інституційне, освітнє, фінансове) їх
здійснення в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь [5, с. 28].
І останнє, ще одним пріоритетним завданням для керівництва держави має
стати наступне, на всі посади від нижніх до верхніх владних щаблів необхідно
призначати освічених, талановитих, вольових, інтелектуально визрілих українських
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людей. І такий добір людей має визначатися не партією, не класом, не суспільним
становищем, не багатством, не закулісними нашіптуваннями або інтригами, чи
нав'язуванням з боку іноземців, і навіть не прозорливістю, а виключно діловими
якостями самої людини, її розуму, чеснотам, творчим здібностям, а також вірністю
ідеї та державі, волі до чесного служіння народові [1, с. 32].
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Яровой Т. С. Идеология украинского общества в процессе
государственного строительства.
В статье рассматриваются особенности идеологии как социально-правового
феномена. Дается определение понятия «правовая идеология», рассмотрены ее
основные функции. Автор акцентирует важность идеологии и необходимость
разработки теоретической и методологической базы устойчивого развития, исходя из
ноосферной идеи, особенностей и тенденций социально-экономического развития
Украины. Также необходимо разработать национальную стратегию государства и
определить основные принципы перехода Украины к инновационной модели
устойчивого развития.
Ключевые слова: Идеология, правовая идеология, функции идеологии,
ноосферная идея, устойчивое развитие, государственное строительство.
Yarovoy T.S. Ideology of Ukrainian society in the process of nation-building.
The article discusses ideology as a social phenomenon. Author gives his definition of "legal
ideology" and discusses its main functions. The importance of ideology is emphasized. The
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need to develop a theoretical and methodological framework for sustainable development
on the basis of the noosphere idea as well as trends of socio-economic development of
Ukraine is stated. It is also necessary to develop a national strategy of the State and to
define the basic principles of Ukraine's transition to an innovative model of sustainable
development.
Keywords: ideology, legal ideology, the function of ideology, the idea of the
noosphere, sustainable development, state-building.
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БІЛОУЩЕНКО ОКСАНА
Старший викладач кафедри публічного
управління та гуманітарних наук
Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв, Київ, Україна

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО
КОМПЛЕКСУ
У статті, на відміну від існуючих моделей управління туристичнорекреаційним комплексом, передбачається залучення до механізму розвитку цієї
сфери соціальних чинників, зокрема таких, як: соціологічний інструментарний
аналіз, участь громадськості у вирішенні стратегічних завдань туристичного
комплексу, орієнтація бізнесу на соціальні стандарти і соціальну відповідальність.
Використання запропонованого соціально-економічного механізму розвитку надасть
можливість своєчасно виявляти негативні тенденції змін досліджуваних чинників і
на цій основі здійснювати переорієнтацію цілей та засобів забезпечення розвитку
туристично-рекреаційного комплексу. Практичне застосування результатів
дослідження забезпечить сталий розвиток туристично-рекреаційного комплексу,
оскільки він є невід'ємною складовою економіки України та кожного регіону.
Ключові слова: соціально-економічний механізм, туристично-рекреаційний
комплекс, кластер, кластерна модель, комплекс кластерного типу, інноваційний
процес розвитку, потенціал.
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1. Актуальність проблеми
Трансформаційні процеси, які відбуваються останнім часом в соціальноекономічній системі України в значній мірі торкнулися і однієї з провідних і
найбільш динамічних галузей у розвитку світової, і в тому числі національної
економіки – туризму, як такої галузі, що відіграє важливу роль у формуванні
валового внутрішнього продукту, у створенні додаткових робочих місць та
забезпеченні зайнятості населення у вирішенні багатьох проблем входження України
у світове, і, зокрема, європейське співтовариство.
Тому актуальним як у науково-теоретичному, так і у практичному планах є
завдання щодо розробки такої моделі функціонування туристичних комплексів, яка
оптимізувала би організаційно-економічний механізм управління ним на певних
територіях, враховувала рівень зростання туристичних потреб населення і дозволила
формувати конкурентоспроможний інструментарій реагування на них. Саме розробка
такого інструментарію є одним із найважливіших засобів підвищення ефективності
управління територіальними туристичними комплексами в сучасних умовах і
необхідним чинником формування сприятливого інвестиційно-конкурентного
середовища на ринку рекреаційних послуг в Україні.
Стан вивчення проблеми. Значний внесок у дослідження проблем розвитку і
функціонування сфери туристично-рекреаційних послуг зробили такі відомі
зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Р. Аметов (Аметов, 2012), Л. Багрова (Багрова,
2009), В. Безносюк (Безносюк, 2010), І. Бережна (Бережна, 2011), А. Биков (Биков,
2010), М. Бондаренко (Бондаренко, 2011), І. Бухтоярова (Бухтоярова, 2007), Н.
Вельгош (Вельгош, 2006), О. Вуйцик (Вуйцик, 2008 ), П. Гудзь (Гудзь, 2008), Ю.
Гуменюк (Гуменюк, 2005), О. Драчова (Драчева, 2008), В. Кифяк (Кифяк, 2003), Т.
Кукліна (Куклина, 2011), М. Поколодна (Поколодна, 2009), О. Шаптала (Шаптала,
2011), В. Шмагіна (Шмагина, 2012), О. Шпак (Шпак, 2014), М. Будрук (Budruk,
2013), Дж. Скотт і Т.Селвін (Scott & Selwyn, 2010) та ін. У працях цих вчених
розглядається, як тематика розвитку туристичної галузі в цілому, так і аналізуються
окремі аспекти функціонування таких інституційно-територіальних утворень, якими
є туристично-рекреаційні комплекси.
Невирішені питання. Проте, аналіз змісту опублікованих робіт, матеріалів
наукових конференцій і дискусій, які присвячені розгляду вище означеної тематики
засвідчує про те, що є ще багато недосліджених або недостатньо досліджених її
аспектів, зокрема, щодо формування засад соціально-економічного механізму
розвитку туристично-рекреаційного комплексу, виявлення та аналізу тенденцій його
розвитку, а також розробки практичних рекомендацій щодо сучасних механізмів
управління туристично-рекреаційними комплексами.
2. Мета і методи дослідження
Метою статті є теоретичне обґрунтування і розробка науково-методичних
рекомендацій щодо удосконалення соціально-економічного механізму розвитку
туристично-рекреаційного комплексу регіону та його структурних складових.
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Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань:
– визначити місце та роль туристично-рекреаційного комплексу в умовах
ринкового реформування регіональної економіки;
– виявити і проаналізувати тенденцію розвитку вітчизняного туристичного
комплексу;
– розробити практичні рекомендації щодо розвитку соціального туризму й
інноваційних механізмів управління туристичними комплексами.
Об’єкт дослідження – процес розвитку санаторно-курортних комплексів,
управлінські технології взаємодії між виробниками санаторно-курортних послуг,
споживачами, а також органами влади й місцевого самоврядування.
Предмет дослідження – соціально-економічний механізм взаємодії суб’єктів
санаторно-курортного комплексу та фактори впливу на підвищення ефективності
його функціонування та стійкого розвитку.
Методологічною основою дослідження послужили діалектичний принцип
пізнання і системний підхід щодо вивчення економічних законів і категорій ринкової
економіки, що визначають процес функціонування туристично-рекреаційного
комплексу та його соціально-економічний механізм розвитку.
В ході дослідження використовувались такі методи емпіричного і
теоретичного дослідження: порівняння й узагальнення (при виконанні аналізу
соціально-економічної політики вітчизняних і зарубіжних курортних регіонів,
дослідженні тенденцій розвитку санаторно-курортного комплексу), соціологічного
опитування, експертних оцінок (для виявлення пріоритетів громадян у відпочинку,
визначення причин, які знижують рівень задоволеності рекреантів якістю відпочинку
та лікування на вітчизняних курортах).
Інформаційну базу дослідження склали офіційні статистичні дані Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України про стан розвитку санаторно-курортних
комплексів України, нормативні документи, які регламентують господарську
санаторно-курортну і туристську діяльність в Україні, дані наукових публікацій і
соціологічного опитування.
3. Основні результати дослідження
Розвиток туристичного ринку має велике соціально-економічне значення для
країни і регіону, оскільки стимулює динамічний розвиток всіх галузей господарства.
Це обумовлено тим, що задовольняючи потреби і бажання рекреантів, туристичнорекреаційний комплекс повинен досягати відповідного рівня своєї матеріальнотехнічної бази (Аметов, 2012, с. 543). У свою чергу, розвинена матеріально-технічна
база, стає умовою створення могутнього і економічно ефективного туристичнорекреаційного комплексу, який робить стимулюючий вплив на розвиток інших сфер
економіки, пов'язаних з туристичною діяльністю безпосередньо або опосередковано.
І в той же час наявність економічного ефекту від діяльності туристичнорекреаційного комплексу стає джерелом інвестицій для інших сфер діяльності. Таким
чином, особливість дії туристично-рекреаційного комплексу на економіку регіону

124

виявляється в гармонійному розвитку всіх галузей економіки і одночасному
збільшенні економічної активності останніх (Багрова, 2009, с. 387).
Аналізуючи нові організаційні форми інтеграції сфери послуг і виробництва,
доцільно розглядати туристично-рекреаційний комплекс як економіко-рекреаційний
комплекс кластерного типу. Як нова кластерна структура туристично-рекреаційного
комплексу формує нормативну базу внутрішніх відносин (ціни, квоти, системи
постачання та ін.), налагоджує управлінський облік, створює резервні фонди, тобто
освоює мобільну й оперативну технологію ефективної діяльності кластера.
В аспекті еволюційних трансформацій теоретично обґрунтовується новий
підхід до залучення клієнтів, побудований на управлінні спектром послуг і на
гнучких варіантах обслуговування (різні терміни тривалості, форми оплати,
диференціація умов обслуговування).
У системі туристично-рекреаційного комплексу можна виділити чотири
основоположні дії, які створюють єдиний і безперервний процес, або чотири
підсистеми, оскільки кожна зі складових процесу надання туристично-рекреаційних
послуг вимагає своїх форм, способів, матеріального забезпечення: виробництво,
розподіл, обмін і споживання.
По-перше, це виробництво туристично-рекреаційних послуг: потреби у
відпочинку та відновленні здоров'я формують інтереси рекреантів, які з погляду
ринкових відносин лежать в основі споживчого попиту на туристично-рекреаційний
продукт. Виробництво таких послуг генерує туристично-рекреаційний комплекс
(Безносюк, 2010, с. 152). Якісні і кількісні параметри виробництва у свою чергу
формують пропозицію туристично-рекреаційних послуг.
По-друге, це розподіл, який для туристично-рекреаційного продукту виступає
найчастіше у вигляді формування. Мається на увазі комплексність послуги, яка не
існує окремо і поза її зв'язком з іншими, зв'язаними послугами. Тому ми маємо
справу з пакетом послуг, процес формування якого і його подальша реалізація на
ринку є складними і специфічними сферами діяльності.
По-третє, це фаза обміну (реалізації) туристично-рекреаційного продукту,
тобто просування на роздрібний ринок з урахуванням його кон'юнктури, сегментації
та інших параметрів.
І, нарешті, це споживання туристично-рекреаційного продукту, яке є
завершальною ланкою економічної системи рекреації, володіє своєю специфікою
через особливості його споживання (Бережна, 2011, с. 11).
Перша особливість туристично-рекреаційного споживання полягає в тому, що
витрати рекреанта, як правило, кількісно перевищують звичайні витрати його
мешкання в постійному місці проживання. Це пов'язано з підвищеними витратами на
транспорт, житло, харчування, а також на культурні і ділові заходи. Частина
підвищених витрат пов'язана з фактором престижності споживання. Ця особливість
істотно загострює проблему доходів і витрат у сфері рекреації. У зв'язку з цим облік
витрат і доходності в туристично-рекреаційному комплексі набуває важливого
значення (Бондаренко, 2011, с. 112).
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Друга особливість споживання полягає в тому, що гранична корисність
продукту з погляду самого клієнта, країни (регіону) його постійного мешкання,
країни (регіону), в яку він прибув, і з погляду ринку різна. Граничні корисності у всіх
цих суб'єктів різні і якісно, і кількісно. Розрізняються також рівні корисності
туристично-рекреаційних послуг з погляду суспільства, рекреанта і ринку при
внутрішньому і в'їзному лікувально-оздоровчому туризмі. Ця особливість
туристично-рекреаційного споживання витікає з того об'єктивного факту, що ринок
даних послуг стикається з так званими зовнішніми ефектами, характерна межа яких
полягає в тому, що виробництво, формування, реалізація і споживання туристичнорекреаційних послуг об'єктивно породжують і додаткові витрати, і додаткові вигоди.
Третя особливість споживання пов'язана з властивістю невіддільності місця
виробництва послуг від їх реалізації. У звичайному матеріальному виробництві
результат виробництва (товар) рухається від місця виробництва до місця
споживання. У туристично-рекреаційному ситуація інша: для споживання продукту в
цілому або окремих послуг споживач повинен бути доставлений в місця виробництва
пакету або окремих його послуг. Ця особливість споживання, у свою чергу, викликає
похідний мультиплікативний ефект: необхідність для рекреанта в місцях споживання
транспортних послуг, житла, харчування, системи гостинності в цілому, створення
необхідних умов для лікування, розваг, освіти, задоволення потреби в нових
враженнях, а також наявність екологічно здорового середовища, безпеці і т.п. (Быков,
2010, с. 28).
Таким чином, в специфічності туристично-рекреаційних послуг, які
виявляються у всіх фазах відтворювального процесу, закладений стимул розвитку
самих різних сфер і видів діяльності структури регіонального господарства, а також
тих сфер, що виходять за його рамки. Це дає підставу вважати туристичнорекреаційну сферу такою, що володіє в більшій мірі, ніж інші сфери діяльності,
необхідним потенціалом для забезпечення збільшення регіонального внутрішнього
продукту і високих темпів економічного зростання (Вельгош, 2006, с. 40).
У зв'язку з цим об'єкт «туристично-рекреаційний комплекс» як галузь
економіки, як соціальна структура і регіональний комплекс, що знаходиться у
складному процесі змін, потребує ґрунтовного дослідження на новій методологічній
базі. Нова методологія повинна не стільки аналізувати окремі показники туристичнорекреаційного комплексу, скільки синтезувати цілісність таких протилежних
тенденцій, як «консерватизм та інновації», «тіньові й відкриті механізми», «ніким не
виконувані адміністративні програми й паралельно здійснювана інформаційно
закрита діяльність приватних фірм». Економічна наука покликана оцінювати саме
існуючу реальність, а не чисто концептуальні схеми й задуми, проявляючи креатив
мислення і виводячи на ринок корисні розробки (стратегії, проекти, бізнес-плани та
ін.) (Вуйцик, 2008, с. 112).
Як на наш погляд, необхідно всебічно й обґрунтовано оцінити об'єкт
туристично-рекреаційного комплексу. Для ґрунтовнішого вивчення туристичнорекреаційного комплексу (як і будь-якого іншого складного об'єкта) потрібний не
аналіз, а саме оцінка. При цьому, як ми вважаємо, акцент слід робити не стільки на
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причини і тенденції, що виявляються, скільки на оцінку наявного потенціалу,
ресурсів, механізмів розвитку туристично-рекреаційного комплексу.
У зв'язку із зазначеним нами були виділені наступні шляхи реалізації і
нарощування потенціалу. На наш погляд, ефективне функціонування туристичнорекреаційного комплексу приводить до зростання потенціалу, а не до його
витрачання. Це можна пояснити тим, що складові його частини відіграють різну роль
на етапах розвитку. На початку розвитку головним виступає речово-матеріальний
блок ресурсів.
Механізм взаємодій закріплюється на другому місці, а на третьому – імідж і
соціальна значущість. У процесі розвитку ситуація міняється: імідж і соціальна
значущість виходять на перше місце, механізм укріплює свої позиції на другому
місці, а речово-матеріальні ресурси переміщуються на третю рангову позицію. При
цьому, витрачаючи матеріальну частину ресурсу, ми нарощуємо інші його складові,
внаслідок чого загальний (інтегральний) показник потенціалу отримує тенденцію
перманентного зростання. Природно, що це відбувається тільки за умови
ефективного використання потенціалу, тобто якісного виконання оздоровчим
кластером підприємств своєї місії і своїх соціально-економічних функцій (Гудзь,
2008, с. 256).
Розкриття потенціалу туристично-рекреаційного комплексу, тобто його
ефективне використання, має свою логіку досягнення синергетичного ефекту за
рахунок внутрішньоструктурних взаємодій елементів потенціалу, урахування
специфіки об'єктів туристично-рекреаційного комплексу і виділення пріоритетних
завдань забезпечення процесу розвитку (Гуменюк, 2005, с. 20).
Як правило, поліпшення результатів досягається шляхом удосконалення
виробничих і управлінських технологій. Останні включають арсенал новітніх засобів:
стратегічний менеджмент, бюджетування, контролінг, управління проектами
(Драчева, 2008, с. 37).
Оновлення організаційно-інформаційної бази забезпечують структурні
перебудови, комунікаційні моделі й схеми, програмні технології, економічні реформи
та ін.
Підтримуючи значущість удосконалення соціально-економічного механізму в
туристично-рекреаційній сфері, слід вказати основні напрями його розвитку:
формування доступності, соціальних гарантій, поширення моделей соціального
туризму на весь спектр рекреаційних послуг; приділення більшої уваги
соціологічним дослідженням у цій сфері, оскільки одного економічного аналізу для
вирішення завдань розвитку туристично-рекреаційного комплексу недостатньо
(Гуменюк, 2005, с. 112).
Крім того, для удосконалення інформаційної системи розвитку туристичного
комплексу необхідна структурна логіка зв'язків для вирішення двох завдань:
структурування єдиного інформаційного простору і формування корпоративної
інформаційної системи з банком даних і рекламною базою обслуговування населення
(Кифяк, 2003, с. 38). Рекомендовано за пріоритет обрати програму забезпечення
доступності послуг туристичного комплексу. Для цього запропоновано адаптувати
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закордонну чекову систему, доповнивши її участю регіональних соціальних фондів,
кредитних союзів, організацією центру аналітики чекового обігу і моніторингом руху
чеків.
На сучасному етапі розвитку системи самоврядування в туристичної сфері
актуальним залишається завдання централізованого управління тією частиною
установ, які перебувають у власності державних і регіональних структур. Останні
вимагають реорганізаційної перебудови. Запропоновано управлінську технологію
виділення в ієрархічній структурі управління туристично-рекреаційною сферою (за
розрахунковими нормативами рекреантів, яких було обслуговано) нових підрозділів і
формування економічно обґрунтованого механізму державної дотаційної допомоги
підприємствам туристично-рекреаційного комплексу Кримського регіону. У завдання
нових підрозділів системи управління входять: управління інституціональними
змінами, економічною та інвестиційною політикою, соціальною підтримкою
туристично-рекреаційного комплексу (Бережна, 2011, с. 118).
Загалом запропоновані заходи посилюють вплив соціально-економічних
механізмів на підвищення ефективності роботи установ туристично-рекреаційного
комплексу, орієнтує їх на інноваційний процес розвитку і сприяє синергетиці
взаємодії учасників рекреаційної діяльності.
Результати дослідження відносно фінансування туристично-рекреаційного
комплексу з цільових програм розвитку, дозволяють зробити висновок про те, що
доцільніше було б частину грошових коштів, запланованих на будівництво нових
рекреаційних об'єктів, направляти у вигляді адресної цільової допомоги до вже
функціонуючих відомчих туристично-рекреаційних установ з метою оновлення їх
матеріально-технічної бази та підвищення ефективності функціонування (Кукліна,
2011, с. 235). З одного боку, це дозволить залучити більшу кількість рекреантів у
підприємства туристично-рекреаційного комплексу, що діють, з іншого – дасть змогу
знизити антропогенне навантаження у зв'язку з додатковим введенням в
експлуатацію нових будівель у курортних зонах.
Внаслідок обмеженого фінансування програм розвитку туристичних регіонів і
невиконання у зв'язку з цим більшості запланованих заходів, на наш погляд, було б
доцільно продовжити їх дію з розробкою плану додаткових заходів щодо їх
виконання, що було б альтернативою розробки подальших програм з дублюванням
відповідних пунктів (Поколодна, 2009, с. 233).
Як правило, поліпшення результатів досягається шляхом удосконалення
виробничих і управлінських технологій. Останні включають арсенал новітніх засобів:
стратегічний менеджмент, бюджетування, контролінг, управління проектами
(Шаптала, 2012, с. 98).
Оновлення організаційно-інформаційної бази забезпечують структурні
перебудови, комунікаційні моделі й схеми, програмні технології, економічні реформи
та ін. (Шмагина & Харичков, 2010, с. 111).
Багато що з вищезазначеного не є принципово новим, проте у сферу
туристично-рекреаційної діяльності ці сучасні розробки просуваються поволі і з
великими ускладненнями (Шпак, 2014, с.85).
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4. Висновки та обговорення одержаних результатів
Таким чином, у статті представлене вирішення наукового завдання щодо
висвітлення стану та перспектив соціально-економічного механізму розвитку
туристично-рекреаційного комплексу. Результати проведеного дослідження
дозволяють зробити такі висновки:
1. Визначено, що туристично-рекреаційний комплекс є соціально значущою
структурою в соціально-економічному просторі України. У сфері рекреації і туризму
розглянутий туристично-рекреаційний комплекс повинен займати одне з
пріоритетних місць, як за значенням для здоров’я населення, так і за затребуваністю,
що на практиці реально не виявлено.
2. Встановлено, що визначальною тенденцією розвитку підприємств сучасного
туристичного комплексу стає їх диверсифікованість, що сприяє розширенню функцій
і механізмів організації діяльності. Впливовими стримуючими факторами розвитку
туристично-рекреаційного комплексу є застаріла нормативно-правова база,
нерозвиненість інформаційного забезпечення, відсутність соціальних механізмів
впливу на туристично-рекреаційний комплекс.
3. Запропоновано рекомендації щодо розвитку соціального туризму й
інноваційних механізмів управління туристичними комплексами, основу яких
складають: оцінка економічного й інноваційного потенціалу підприємств комплексу,
планування бізнес-реформ, упровадження нових методів управління (соціальні
механізми, стратегічний менеджмент, бізнес-проектування), використання
інформаційних технологій. Застосування яких дозволить управління туристичнорекреаційним комплексом на визначених територіях.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у пріоритетному виділенні
системи соціальних методів управління розвитком туристичним комплексом, у якій,
на відміну від існуючих моделей управління, передбачається залучення до механізму
розвитку соціальних чинників, зокрема таких, як: соціологічний інструментарій
аналізу, участь громадськості до вирішення стратегічних завдань розвитку
туристичного комплексу, орієнтація бізнесу на соціальні стандарти і соціальну
відповідальність.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що використання
запропонованого соціально-економічного механізму розвитку санаторно-курортних
комплексів дає можливість своєчасно виявляти негативні тенденції змін
досліджуваних чинників і на цій основі здійснювати переорієнтацію цілей і засобів
забезпечення розвитку туристично-рекреаційного комплексу.
Перспективи подальших наукових розвідок полягають у ґрунтовному
дослідженні цієї галузі ще і на предмет готовності до реформ і інновацій, тобто на
наявність або відсутність реальних умов для реалізації потенційних можливостей.
Для вирішення цього завдання потрібна окрема програма аналітики і прогнозування.
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Oksana BILOUSHCHENKO
Socio-Economic Mechanism of Tourist and Recreational Complex
Development: Current Situation and Prospects
Abstract:
1. Introduction. Taking into account the level of growth of tourism needs of the
population it is important to develop such a model of tourist complexes, which optimized to
organizational and economic mechanism of management in certain areas. Analysis of
published papers demonstrates that among insufficiently studied aspect, are the formation
of the principles of the social and economic mechanism of development of the tourism
sector, identify and analyze its trends, and develop practical recommendations for modern
management mechanisms tourist and recreational complex.
2. Purpose. The aim is to develop a theoretical substantiation and methodological
recommendations for the improvement of socio-economic mechanism of development of the
tourism sector in the region. Tasks: to determine the place and role of tourist and
recreational complex in the conditions of market reform of the regional economy anr give
practical recommendations for such development; to identify and analyze the trend of the
domestic tourism sector. Object: the development of spa complexes, administrative
interaction between technology producers spa services, consumers, and governments and
local authorities. Methods: comparison and synthesis; regression analysis methods; poll
expert assessments. Information base study were official statistics of Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine, normative documents regulating tourist activities,
publications and poll data.
3. Results. Determined that the tourist and recreational complex is socially
significant structure in the socio-economic area of Ukraine. Established that the defining
trend of the modern tourist complex enterprises is their diversification that enhances the
function and mechanisms of activity. Factors restraining the development of the complex is
outdated regulatory framework, lack of information provision, lack of social mechanisms
influence the tourist and recreational complex. Practical recommendations for the
development of tourism and innovative management mechanisms tourist complexes are
based on: assessment of innovative potential of the enterprises of the tourism sector,
planning reforms with a focus on business, introduction of new management methods
(social mechanisms, strategic management, business-designing), the use of modern
information technology.
4. Conclusions. Practical significance of the results is that using of the proposed
mechanism for socio-economic development of resort complex makes it possible to
promptly identify negative trends and factors studied on this basis reorientation exercise
goals and means of development of the tourism industry. Prospects of further scientific
investigations are thorough study of the industry in terms of readiness for reform and
innovation, i.e. the presence or absence of real conditions for the realization of potential.
Solving of this problem requires separate application of analytics and forecasting.
Keywords: socio-economic mechanism, tourist and recreational complex, cluster,
cluster model, complex cluster type, innovative process of development, potential.
JEL Classification: А 140.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ ЦИРКОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ.

Ключові слова:
Інноваційна діяльність, інноваційний менеджмент соціально-культурної сфери,
інтелектуальний
розвиток,соціально-культурна
сфера,інновації,
інвестиції,
інтелектуальний потенціал, державна політика, Шоу-бізнес-підприємництво, ринкові
відносини, бізнес як діяльність, отримання прибутку, рушійна сила конкуренції,
цирковий шоу-бізнес, приватні цирки, циркове підприємництво, доступність
циркових послуг.
Анотація:
Дана стаття присвячена інноваційної діяльності підприємств для ефективного
розвитку в галузі культури і мистецтва, зокрема цирковій діяльності. Подібна
проблема встає гостро в зв'язку з змінами, які відбуваються в даний момент в
Україні, очевидно, що мета яку переслідує уряд країни націлена на максимальне
скорочення бюджетного фінансування сфери культури і мистецтва, в тому числі і
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циркового мистецтва. Це стає актуально для всіх творчих колективів, які в результаті
реформ потраплять в дуже незавидне фінансове становище. Ті, хто не зможе
впровадити у себе на підприємстві інноваційні моделі управління будуть приречені
на закриття. Все вище сказане визначило актуальність теми досліджень.
Не викликає сумнівів, що в сучасних умовах мінімізації ресурсів саме сфера
культури виявилась уразливою.
Тому працівникам культури, що відповідають за її розвиток, доведеться активно
боротися за «ресурси виживання» і самостійно шукати нові моделі діяльності, які
дозволяють культурі в умовах наростаючої кризи не тільки не зникнути, але й
розвиватися. У всьому світи переважна кількість цирків приватні. В Україні приватні
цирки поки ще рідкість. Сьогодні переважна більшість артистів цирку працюють в
одній з трьох циркових організацій, а ядром циркової системи України залишається
державна циркова компанія. Однією з проблем циркової діяльності є керівні кадри.
Цирковий рух не отримує належної фінансової підтримки з боку держави та
приватного бізнесу в якості спонсорства.Виходячи з цього настав час ефективного
формування інноваційних механізмів управління в області культури і мистецтва,
зокрема цирковій діяльності, відповідно до особливостей цього мистецтва. Бізнес
розглядається
як
діяльність,
спрямована
на
отримання
прибутку.
Конкурентоспроможність товару, послуг неможливо без урахування вимог ринку.
Мета конкуренції - боротьба за отримання можливо більшого прибутку. В даний час
в цирковому шоу-бізнесі конкуренція між суб'єктами слабка, причиною якої є
організаційна структура.
Вступ.
Культура будь-якого суспільства являє собою цілісну систему з властивими
їй ознаками. На основі системного аналізу культури можна прогнозувати тенденції її
розвитку, взаємодію між різними її складовими.
Шоу-бізнес є однією зі складових культури сучасного суспільства, яка, з
одного боку, виникає і розвивається в певному соціокультурному контексті і відбиває
особливості його як цілісної системи, а з іншого, суттєво впливає на розвиток
культури в цілому.Ознаками шоу-бізнесу є одержання прибутку, видовищність,
масовість та популярність.
Історичний аспект шоу-бізнесу безпосередньо пов’язаний саме з другою
ознакою – видовищною природою. Словник іншомовних слів дає таке визначення:
шоу (англ. show, букв. – показ) – яскрава естрадна вистава шоу-бізнес (англ.
showbusiness) – підприємництво, пов’язане з організацією і проведенням видовищних
вистав, індустрія розваг.
Шоу-бізнес вимагає виключно великих витрат - це реклама, оптова торгівля,
індустрія музичних та інформаційних програм, виробництво та тиражування фільмів,
фонограм і аудіовізуальної продукції, комерційна організація естрадних групових та
індивідуальних виступів акторів, співаків, торгівля авторськими і суміжними
правами, створення музичних і відео-кліпів, рекламних фільмів, буклетів, афіш,
проспектів та іншого. На думку багатьох діячів від мистецтва, ринкові відносини -
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єдиний спосіб «зробити» культуру конкурентоспроможною. Особливо це очевидно в
класичних видах мистецтва, таких як циркове мистецтво.
Розвиток малого підприємництва в області культури і мистецтва вельми актуальна,
так як талантів у нас, як відомо, не мало, а професійних менеджерів у цій області не
вистачає. Подібна проблема постає гостро в умовах реформ, які пропонуються
урядом країни, мета яких - максимально скоротити бюджетне фінансування, в тому
числі і на культуру. Це стає актуально для всіх творчих колективів, які в результаті
реформ потраплять в дуже незавидне фінансове становище.Ті, хто не зможе
впровадити у себе на підприємстві інноваційні моделі управління будуть приречені
на закриття. Все це визначило актуальність теми досліджень.
Дослідження проблеми.
«Підприємництво в сфері мистецтва —це поєднання економічної та соціальнокультурної діяльності. В його основі лежить:
o
пристрасть до мистецтва;
o
стратегічне бачення сталого розвитку бізнесу та;
o
чітке розуміння сучасного контексту, в якому функціонує
мистецтво».
«Підприємці в сфері мистецтва беруть креативні та інноваційні творчі ідеї і
трансформують їх у стійкі бізнес-моделі, знаходячи ресурси та розпоряджаючись
ними абсолютно несподіваним чином, а також впроваджуючи різні новаторські
підходи, при цьому беручи на себе певну частку ризиків (не тільки фінансових, а й
репутаційних). Вони вміють розпізнавати можливості та тенденції, що надходять
ззовні. До цього належать не тільки ринкові, а й соціальні, гуманітарні, культурні
можливості». (Джерело: «Міжнародна підприємницька діяльність у сфері
мистецтва», автор—Лідія Варбанова, видавництво Routledge, 2016 рік).
В даний час у цирковому шоу-бізнесі конкуренція між суб'єктами слабка, причиною
якої є організаційна структура. Весь світ все більше переповнюють приватні цирки. В
Україні приватні цирки поки ще рідкість, найбільший з яких - цирк «Кобзов».
Сьогодні переважна більшість артистів цирку працюють в одній з трьох циркових
організацій, а ядром циркової системи України залишається державна циркова
компанія, яка в даний час функціонує в організаційно-правовій формі державного
підприємства, розпоряджається майном, закріпленим за ним на праві оперативного
управління.
Також однією з проблем циркової діяльності є артистичні кадри. В основному, в цирк
потрібні молоді та енергійні люди. Крім суб'єктів, які професійно займаються
цирковий діяльністю, існують циркові гуртки, студії, аматорські циркові колективи
та колишні спортсмени. Однак аматорський цирковий рух не отримує належної
підтримки
з
боку
держави
та
професійних
цирків.
Домогтися
конкурентоспроможності виробленого продукту або послуги неможливо без
урахування вимог і побажань споживачів. Моніторинг циркових номерів показав, що
їх ступінь поновлення вкрай низький.
Бізнес-підприємництво - ефективне виробництво і реалізація товарів і послуг, де
головна мета - прибуток. Циркова вистава - це особливий вид культурного продукту,
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який був створений в сфері культурно-розважальних послуг. Як економічна
категорія, вона має досить ємний зміст: з одного боку, результат творчої роботи, яка
несе на собі персональний / авторськийвідбиток, є носієм самобутності, культурних
цінностей, а з іншого боку є чинником економічного і соціального розвитку. Дане
визначення фактично відображає сприйняття циркового продукту виробниками, для
яких цирковий продукт - це сукупний (комплексний) продукт речових (предметів
споживання), нематеріальних (у формі послуги) споживчих вартостей, необхідних
для задоволення потреб глядача, що виникли в період його проведення дозвілля, і
витрат, пов'язаних з його виробництвом, реалізацією та формують ціну.
Ціна на цирковій продукт визначається методом нормативної калькуляції (це
визначення вартості однієї одиниці циркового номера / циркової вистави) і включає
витрати на людей, які супроводжують трупу по маршруту. Прибуток закладається в
ціну циркового продукту, встановлюється в процентах від собівартості витрат (від 5
до 70%, залежить від попиту).
Необхідно відрізняти цирковий продукт від послуги культурно-масової вистави. На
відміну від послуг культурно-масової вистави циркова вистава, як культурний
продукт, приймає форму товару і характеризується такими властивостями, як:
1. Споживча вартість. Основними споживчими властивостями та
характеристиками циркового продукту є: рівень якості, комфорт, престиж,
економічність, безпека, враження.
2. Економічна вартість: витрати, які пішли на виробництво та реалізацію
продукту.
Одним з найбільш важливих маркетингових рішень є рішення щодо
встановлення ціни на товар. Ціна відображає те, як споживачі сприймають продукт.
Попит на культурно-розважальні послуги та продукт сфери цієї діяльності
підтверджується платоспроможністю рекреаційних потреб людей, виражених в
певній кількості циркових вистав як продукту та сполучених послуг, які споживачі
можуть придбати за певних цінах на квитки. Основою попиту продукту циркового
мистецтва є потреба людини у відпочинку, відвідувати цирк та інші видовищні
заклади. На ринку культурно-розважальних послуг застосовують диференційовані
ціни. Диференціація цін може проводиться в залежності від часу, сегмента ринку і
форми оплати (при оплаті в мінімальний термін - знижки).
Конкуренція - взаємна боротьба підприємств за монопольне / краще
становище на ринку культурно-розважальних послуг. Цирк - це справжнє видовищне
реаліті-шоу, потрібно лише правильно подати його глядачеві, а для ефективного
просування циркового продукту потрібна реклама. На сьогоднішній день
телебачення залишається найефективнішим способом просування циркового
продукту. Але, на жаль, на телебаченні і в друкованих ЗМІ кількість інформації про
циркову діяльність мінімальна, тому людина має слабке уявлення про те, за що
потрібно платити гроші.
Висновок.
Інновації в сфері шоу-бізнесу - це освоєння позитивного досвіду, із застосуванням
високотехнологічних сучасних технологій менеджменту та маркетингу в сфері
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культурних послуг. Це визначення відбивається в розробці нового циркового номера,
який починається з пошуку ідей. Цирковий номер-первинна одиниця циркового
продукту, що реалізується глядачеві як єдине ціле, продукт праці циркових
сценаристів на певний гастрольний маршрут, в конкретні терміни і з певним
комплексом послуг. Пошук ідей передбачає визначення видовищних потреб глядача,
його психологічне та моральне задоволення.
Запровадження інноваційних інструментів пов’язаніз ризиком. Існує потенційна
небезпека втрати ресурсів або не до отримання прибутку.Для того, щоб знизити
інноваційні ризики в шоу-бізнесі слід провести детальний аналіз цільового ринку,
планування позиції циркового продукту, обсягу збуту, частки ринку та цільового
прибутку. Ринок щоу-бізнесу аналізується за трьома основними критеріями:
а) ринковими можливостями, що відкриваються продуктом-новинкою;
б) можливостями циркового підприємства;
в) співвідношення наявних перспектив з цілями підприємства.
Циркова сфера України володіє великими і різноманітними цирковими номерами, які
привертали та продовжують привертають до себе увагу іноземних та вітчизняних
глядачів. Організація проведення циркових вистав передбачає наявність прямого та
опосередкованого каналів просування циркового продукту.
Крім того, в даний час цирк тісно пов'язаний хореографією, з театром та естрадою,
тому можливо зробити виступи більш різноманітними і не тільки по відношенню до
самого номеру, а й до самого артиста. Використання інноваційних технологій в сфері
циркового мистецтва дозволить вирішити вище зазначені проблеми та з найменшими
витратами просунути цирковий продукт на ринок шоу-бізнесу, забезпечивши при
цьому його високу якість. Інновації в шоу-бізнесі - це виробництво власної
художньої продукції з подальшим просуванням її на ринок культурних послуг.
Підводячи підсумок проведеним дослідженням, для підвищення ефективної
діяльності циркової галузі в Україні та її конкурентоспроможності в шоу-бізнесі
можна виділити наступні напрямки:
1. Формування моделі міжсекторальної взаємодії на базі інструменту
соціокультурного
партнерства,
стимулюючиконсолідаційний
та
синергетичний ефекти діяльності підприємств циркової галузі в нових
умовах функціонування;
2. Запровадження інновацій в культурі із застосуванням багатофакторних
моделей управління;
3. Стимулювання ринкового успіху культурних продуктів та послуг за
допомогою інновацій в культурі;
4. Реформування бюджетної сфери, тобто необхідність зміни організаційноправової структури державних організацій культури і зміцнення
позабюджетного фінансування;
5. Створити умови для відкриття приватних цирків з метою ліквідації
монополії;
6.
Удосконалення системи професійної підготовки та перепідготовки
артистичних та управлінських кадрів.
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«ФИЗИЧЕСКИЙ ЭФИР» И НОВАЯ ТРАКТОВКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА МАЙКЕЛЬСОНА-МОРЛИ
(в порядке дискуссии)
Аннотация: Проведенные эксперименты, направленные на подтверждение
влияния некоторых свойств окружающей среды на циркуляторные компенсаторные
токи Фуко, показали ошибочность в методологии толкования результатов
эксперимента Майкельсона – Морли.
В ходе экспериментов по замедленному падению магнита внутри
металлической трубки был обнаружен эффект влияния некоторых, пока
неизвестных научному сообществу, свойств окружающей среды на циркулярные
компенсаторные токи Фуко, возникающие при падении сильного постоянного
магнита внутри металлической трубки.
Значения токов Фуко, вызванных движением магнита внутри
металлической трубки, направленных в определенную сторону и оцениваемых по
производимому магнитному эффекту, значительно отличались от токов Фуко,
индуцируемых другим полюсом того же магнита и направленных в
противоположную сторону.
Такой эффект теоретически объяснить можно только тем, что токи
Фуко протекают в среде, собственное вращательное движение которой влияет на
их силу. Нами были исключены все нелинейные параметры этого эффекта. Была
показана зависимость найденного явления от времени суток и метеорологических
условий.
Но, раз существует движение среды, то существует и сама среда,
являющаяся носителем электрических и магнитных явлений. И в этой среде нами
был обнаружен относительно стабильный вращательный компонент движения.
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Вращательное движение проводящей среды возможно в турбулентном
потоке. Поэтому оценка свойств мировой проводящей среды должна
осуществляться исходя из того, что среда эта пребывает не в ламинарном, а в
турбулентном движении. Стало быть, можно допустить, что найденная в ходе
эксперимента Майкельсона – Морли скорость движения эфира (в 3 – 10 раз
меньшая, чем теоретически обоснованная скорость движения эфира) была
неправильно истолкована как ошибочная. Ошибка скрывалась не в результатах
эксперимента, а в его методологии. Ведь на практике поток эфира оказался не
ламинарным, а имеющим турбулентные свойства. А раз так, то для того, чтобы
точно описать движение мировой проводящей среды в пределах ноосферы, следует
учитывать и ламинарные, и торсионные моменты в движении эфира на разных
высотах относительно уровня моря.
Ключевые слова: физика; электромагнитное поле, магнетизм, токи Фуко, правило
Ленца, проводящая среда.
Цель статьи: На основе проведенных экспериментальных исследований
показать ошибочность неправильного истолкования результатов эксперимента
Майкельсона – Морли, изучавшего скорость движения физического эфира
относительно земной поверхности [8, 16], и объяснить влияние некоторых, не
учитываемых ранее, свойств окружающей среды на циркулярные компенсаторные
токи Фуко, возникающие при падении постоянного магнита внутри металлической
трубки.
Актуальность проблемы: Если существует движение в среде, то тогда,
безусловно, существует и сама среда (эксперимент Майкельсона-Морли) [8]. В
нашем случае – среда, являющаяся проводником электромагнитных явлений [16].
В работах лорда Кельвина [11], Дж. Максвелла [3], Д.И.Менделеева [5] и
Николы Тесла [12, 13,] эту среду называли «физическим эфиром». Более поздний
термин «электромагнитные поля» подразумевал полную инертность этой среды и
отсутствие информации об её собственных свойствах и качестве. Эта предполагаемая
инертность и стала основной умозрительной причиной отказа в признании научным
сообществом существования мировой проводящей среды [8].
Никола Тесла утверждал [12], что эфирные феномены проявляются при
высоких напряжениях и на сверхвысоких частотах. А Д.И.Менделеев вычислил
корпускулярные свойства этой среды и указал ее место в периодическом законе
(таблица Менделеева) [5].
Последователи этих ученых не только не развивали эту гипотезу, но и
специально вуалировали ее, – ведь существование проводящих световые,
гравитационные и электромагнитные явления сред имеет огромное философское
значение, прежде всего, для решения основного вопроса философии [6, 7, 10].
В человеческой деятельности заметны результаты проявления эфирных
феноменов, к числу которых относятся спонтанные исцеления людей, описанные в
религиозных хрониках [6, 10]; шаманизм, экстрасенсорика, феномен дальнодействия,
наличие энерго-информационных возмущений на поверхности планеты –
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геопатогенных зон, фотографирование ауры объектов, феномен пирокинеза,
термодинамическое объяснение самого феномена жизни [2, 4, 7, 14]. Но прежде чем
отстаивать существование этих эфирных феноменов, нужно, в первую очередь,
доказать наличие самой проводящей среды, в которой они возможны. Поэтому до
изложения полученных нами основных результатов в области биофизики процессов
постоянного уменьшения энтропии в живых организмах [14] важно сначала доказать
существование собственно мировой проводящей среды – физического эфира [11].
Методика исследования: Согласно современному научному пониманию
многих физических законов, сила притяжения электромагнита зависит от силы тока в
обмотке этого электромагнита [15]. Так, собственно, и должно быть, если полагать,
что электромагнитные явления происходят в инертном «электромагнитном поле» и
ток в обмотке электромагнита не испытывает на своем пути влияния «проводящей
электромагнитные явления среды» [11].
Но если, при всех равных условиях, направление тока в обмотке электромагнита
будет оказывать влияние на силу тока в нем (что будет заметно по изменению магнитных
свойств этого электромагнита), то в таком случае придется признать наличие «течения» в
проводящей электромагнитные явления среде. И это течение, подобно течению реки,
влияет на скорость движения по поверхности реки [11].
Этот феномен, по мнению Николы Тесла [12, 13], возможен в том случае,
когда имеется возможность для протекания сверхвысокочастотных электрических
процессов.
До нашего эксперимента феномен отсутствия ограничения тока в
электромагните по частоте его переменных составляющих, или гармоник, никем не
рассматривался, – ведь большая индуктивность обмотки электромагнита (да еще с
сердечником) не позволяла и думать о возможности создания электромагнита, не
имеющего ограничения по частоте питающего его тока.
Но в случае, когда обмотка не имеет практически никакой индуктивности,
можно исследовать явления сверхвысокочастотного электромагнетизма, измерять и
оцифровывать эфирные феномены по их влиянию на магнетизм. Такие условия
становятся выполнимыми, если электромагнит приводится в действие циркулярными
токами Фуко, индуцируемыми движением сильного постоянного магнита,
движущегося в его «сердечнике».
На основе проведенного опыта по замедленному падению магнита внутри
металлической трубки (на рис.1 представлен прибор для проведения опыта) нами
был разработан дешевый и показательный способ доказательства вращательного
движения среды, являющейся проводником электрических и магнитных явлений.
Для установления и измерения вращательного движения среды нами был
построен прибор, который максимально оптимизировал условия опыта по
замедленному падению магнита внутри металлической трубки. Прибор представляет
собой алюминиевую трубку внутренним диаметром 8 мм и длиной 2000 мм,
закрепленную на шарнире в вертикальном положении на штативе из немагнитных и
индукционно инертных материалов. При этом сила гравитации через шарнир
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придавала металлической трубке строго вертикальное положение, исключающее
тангенциальную помеху для ровного падения магнита в трубке.

Рис. 1. Прибор для проведения опыта
Сверху в трубку помещен мощный неодимовый магнит диаметром 6 мм и
длиной 8 мм. (Рис.1). Под действием силы тяжести магнит внутри трубки начинает
двигаться вниз. Движется он медленно, поскольку сила индукции и вихревые токи в
трубке вызывают сильное его замедление. Правило Ленца определяет
направление индукционного тока и гласит, что индукционный ток имеет такое
направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток [9].
Тормозящая сила возрастает с увеличением скорости падения. Ускорение
магнита постепенно уменьшается, и, в конце концов, движение магнита станет
практически равномерным, если труба достаточно длинная. Если исходить из
известных электродинамических положений, полярность падающего магнита никак
не должна влиять на происходящие процессы. Ведь основное свойство самого
магнита – уравновешенность – демонстрирует одинаковую силу его разных полюсов.
Токи Фуко должны просто компенсировать друг друга, двигаясь в разные стороны
вокруг магнитных полюсов, и ничего, кроме нагревания трубки токами Фуко, вроде
бы не должно происходить.
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Рис. 2. Направление движения компенсаторных токов Фуко в металлической трубке
Кроме описанного эффекта замедления, на падающий в металлической
трубке магнит действует постоянное магнитное поле Земли. На широте Киева
северное магнитное наклонение составляет около 67 градусов. Гипотетически, такой
вектор магнитного поля Земли мог бы нарушить симметрию проходящего процесса,
но нигде не нашлось информации о том, что магнитное поле Земли способно
изменять вес сильных магнитов. А наши собственные попытки взвесить на
лабораторных весах сильный магнит не показали разницы в его весе в зависимости
от его ориентации в пространстве.

Рис. 3. Иллюстрация взаимодействия магнитного поля Земли и магнитного поля
падающего в трубке магнита: опрокидывающий момент одинаков
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В любом случае силовые линии магнитного поля Земли будут только
дестабилизировать падающий внутри трубки магнит – или силами притяжения, или
же силами отталкивания. Но, кроме одинаковой дестабилизации, на падающий в
трубке магнит магнитное поле Земли никак не влияет. Углы и силы взаимодействия
будут равнозначными.
Исходя из этих теоретических положений, можно ожидать, что падение
магнита в металлической трубке всегда должно быть дестабилизированным, а
полярность падающего магнита никак не должна влиять на этот процесс.
Проведенный эксперимент показал, что в опыте падения магнита в
металлической трубке ранее теоретически учитывались не все происходящие в
действительности процессы. Основной результат проведенного нами эксперимента,
осуществленного более чем на трех сотнях измерений, состоит в том, что:
а) Токи Фуко при высокой добротности индуктивного замедления падения
в металлической трубке магнита (падение длится не менее 20 секунд в двухметровой
трубке) не одинаково замедляют процесс падения магнита в металлической трубке в
зависимости от того, каким полюсом вниз в трубке опускается магнит. Была
практически доказана асимметрия процесса, который в теории должен быть
абсолютно симметричным и уравновешенным.
б) Максимально этот эффект проявляется летом в околополуденное время
при сухой и безоблачной погоде. В таком случае разница во времени прохождения
магнита в зависимости от его полярности составляла до 15% (20 секунд и 23
секунды падения). Минимально он проявляется в ночное время и перед грозой.
Этот эффект был нами продемонстрирован в Институте магнетизма НАНУ
и верифицирован специалистами Института магнетизма НАНУ.
Когда в трубке магнит падает с ориентированием южного полюса кверху,
то он падает со стабильной скоростью и относительно бесшумно. Его торцы прижаты
к трубке. Но сила, прижимающая магнит (опрокидывающий момент от магнитного
поля Земли), невелика, и он падает тихо.
Когда же в той же трубке тот же магнит опускается северным полюсом
кверху, то магнит прикасается к стенкам трубки сильнее. От трения магнита об
стенки трубки возникает значительное замедление времени падения магнита по
отношению к стабилизированному падению магнита южным полюсом вниз (около
15%). При падении магнита отчетливо слышны звуки трения падающего магнита о
трубку нашего прибора. Положение магнита при его падении более «надежно»
дестабилизировано, чем при падении южным полюсом кверху.
Объяснить такой эффект можно тем, что токи Фуко при падении магнита
протекают не симметрично. Нет никакой взаимной компенсации. Токи Фуко при
определенных условиях не одинаковы. И этих «асимметрий» более чем достаточно
для усиления дестабилизации падающего в трубке магнита.
При переворачивании трубки прибора эффекты повторились. То есть ни
намагниченность самой трубки, ни ее кристаллическая структура не имеют
отношения к наблюдаемому эффекту. Что же может нарушить симметрию токов
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Фуко? Что усиливает ток, движущийся по спирали в одном направлении, и ослабляет
ток, движущийся по спирали в противоположную сторону? При измерении нашим
прибором всегда усиливался ток Фуко, направленный в одну сторону вращения.
А это может быть объяснено только предсказанным лордом Кельвином
вращением вихрей в мировой проводящей среде [16]. И только это вращение может
усиливать электрический ток, движущийся в том же направлении, и ослаблять
электрические токи, движущиеся ему навстречу. Так течение реки замедляет или
ускоряет движение лодки по этой реке.
Чтобы исключить ошибочность этих выводов, специалисты Института
магнетизма НАНУ рекомендовали нам исключить умозрительно предполагаемое
влияние смещения массы самого магнита относительно центра его магнитной силы.
Их аргументы были убедительны, и перед нами встала задача доказать, что
«стабилизированное» и «дестабилизированное» движение магнита в трубке прибора
в зависимости от того, каким полюсом вниз падает магнит, не вызвано асимметрией
центров массивности и намагниченности самого магнита. Для чистоты опыта мы
согласились на проверку этого предположения.
Доказать непричастность нелинейных характеристик самого постоянного
магнита на скорость его падения в металлической трубке было запланировано такими
способами:
1.

2.

3.

Опыты с использованием разных магнитов. Если во всех случаях и с
разными магнитами одного типа будут получены сходные результаты, то
индивидуальные особенности каждого магнита можно не учитывать.
При асимметрии центров массы и намагниченности магнита рычаг
опрокидывающего момента будет гораздо меньше (не более 1,5 мм), чем
рычаг воздействия от асимметричного тока Фуко. Разница в длине рычага
больше, чем на порядок. Ведь магнитная сила полюса магнита
распространяется на весьма значительные расстояния. Если допустить, что
постоянный магнит, используемый в нашем опыте, имеет нелинейные
характеристики, то эти нелинейности в любом случае не будут превышать
10% от стандартных параметров магнита. Для магнита 10 х 15 мм весом 9
грамм опрокидывающий момент, вызванный нелинейностью его
собственных характеристик, будет не более 0,9 грамм (10% массы) х 1,5 мм
(10% высоты). Для того чтобы компенсировать этот опрокидывающий
момент, на южном полюсе магнита (7,5 мм от центра магнита) нужно
разместить грузок массой 0,18 грамм. Если противовес на южном полюсе
магнита весом в 200 миллиграмм не исключит наблюдаемого эффекта
дополнительной дестабилизации, то нелинейные параметры магнита
можно исключить полностью. Это будет бесспорным подтверждением
асимметрии компенсаторных токов Фуко.
Если при использовании одного и того же магнита в разное время суток или
же в разные даты в одно и то же время будут наблюдаться разные значения
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эффекта дополнительной дестабилизации, то это будет тоже неоспоримым
подтверждением асимметрии компенсаторных токов Фуко. Ведь
временные или погодные особенности никак не смогут изменить
нелинейные характеристики постоянного магнита.
Эти феномены были изучены на новом, прецизионно точном приборе. Этот прибор
должен был отвечать требованиям максимальной надежности с точки зрения физики
изучаемых процессов. Прибор собран из толстостенной медной трубки (длина – 150 см,
наружный диаметр – 16 мм, толщина стенки – 2,25 мм). Трубка закреплена как маятник
таким способом, который гарантирует ее строго вертикальное положение.
Использовались магниты гораздо большего размера и силы, чем магнит в исходном
приборе (диаметром 10 мм и длиной 15 мм, массой 9 г., и силой
3,9 кг). Такие
параметры магнитов (в 6 раз массивнее, чем магнит в первом приборе) были нужны для
максимально точной косвенной оценки физических характеристик обнаруженного нами
явления.

Рис. 4. Прибор для проведения опыта № 2. Измерения проводились именно в этом
месте
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Учитывая хрупкость неодимовых магнитов и возможность того, что мы можем
повредить магнит при его падении, мы выбрали из 10 магнитов 3 с максимально
усредненными характеристиками. На практике же все измерения проводились одним и
тем же магнитом с маркировкой «2», который не повредился во всех сериях измерений.

Рис. 5. Магниты для эксперимента. Маркирован южный полюс магнита
Результаты экспериментов
1.

2.

3.

Все магниты 10 х 15 мм из имеющихся у нас экземпляров (9 штук)
показали вполне повторяющиеся результаты. В любом случае
падение южным полюсом вперед было более продолжительным по
времени (25,5 сек), чем падение северным полюсом вперед (24,2 сек).
Скорость падения магнита в трубке выравнивалась в тех случаях,
когда мы укрепляли на южном полюсе магнита три небольших
магнита 3 х 3 общим весом около 480 миллиграмм. То есть гораздо
более массивный грузок, чем это было нужно для умозрительного
исключения эффекта нелинейных свойств магнита на описываемые
процессы.
Найденный нами эффект «асимметрии» проявил зависимость от
некоторых условий окружающей внешней среды. Так, в 14 часов
26.05.2016 в ясную погоду «асимметрия» составляла 5,17%, а в 14
часов 27.05.2016 (ясным солнечным днем за 4 часа до начала грозы)
она составила 3,89%. 3,9% было отмечено 07.06.16 в 14 часов в
пасмурную погоду. Такая вариативность в найденном эффекте
исключает нелинейные свойства самого магнита как причину
найденного нами эффекта и демонстрирует примеры практического
его применения.
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Рис. 6. Магнит № 2 с грузком - противовесом в 480 миллиграмм. С таким
противовесом магнит № 2 опускается по трубке с одинаковой скоростью, независимо
от того, каким полюсом вниз он опускается.
Выводы по результатам эксперимента:
Установлено, что на свободно падающий в медной трубке постоянный
цилиндрический магнит 10 х 15 мм действует опрокидывающий (стабилизирующий /
дестабилизирующий) момент силы. Этот момент силы имеет параметры,
аналогичные параметрам компенсирующего этот эффект рычага с усилием 480 мг
(около 5,3 % от массы самого падающего магнита) и плечом рычага около 9 мм
(половина высоты магнита + половина высоты грузка). Этот момент силы подвержен
незначительным, но выраженным вариациям в зависимости от времени суток и
погодных условий. Этот момент не связан с нелинейными характеристиками
испытуемых магнитов.
Графическое моделирование найденного нами феномена:
1. Падение магнита Северным полюсом кверху.
Усиливается «нижний» ток Фуко. Сила торможения нижнего полюса
(южного) является большей, и магнит падает заметно нестабильно и трется о стенки
трубки. То есть южный полюс магнита будет сильнее замедлять падение магнита, –
ведь усиливается индуцируемый им при падении циркулярный ток. И основная
неуравновешенная сила индукционного сопротивления падению расположена
гораздо ниже центра тяжести магнита (более чем на 1 см). Падение будет
дестабилизированным.
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Рис. 7. Падение северным полюсом кверху
2. Падение магнита Южным полюсом кверху.
Усиленный магнитный индукционный процесс будет гораздо выше центра
тяжести падающего магнита (более чем на 1 см).

Рис. 8. Падение магнита южным полюсом кверху
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Таким образом, опыты по изучению влияния вращательного движения
эфирного потока на компенсаторные циркулярные токи Фуко позволили нам
обнаружить вращательный момент движения мировой проводящей среды.
Была показана практическая значимость этого феномена, который
варьируется в зависимости от метеорологических и временных условий
(становится меньше перед грозой и в ночное время).
Проверка полученных результатов альтернативным методом:
В работе В.А.Ацюковского [1] было высказано предположение, что так
называемые «геопатогенные зоны» являются эфирными вихрями. Также этот автор
предположил, что «геопатогенные зоны» могут деформировать естественное
магнитное поле Земли по величине и направлению, и назвал один из нескольких
предполагаемых им способов аппаратного обнаружения «геопатогенных зон»
дифференциальной магнитометрией.
Мы решили проверить это предположение профессора В.А.Ацюковского
после того, как мы сами получили позитивный результат в опытах по обнаружению
вращательного компонента в движении эфира методом гравитационной
торсиометрии и удостоверились в существовании собственно мировой проводящей
среды. Для этого мы собрали специальный прибор, который мы назвали
магнитометром дифференциальным (Рис. 9).

Рис. 9. Магнитометр дифференциальный
Прибор сконструирован так, чтобы датчик миллигауссметра располагался
строго в одной плоскости и мог перемещаться на расстояние 2-х метров в пределах
этой плоскости. Таким образом, перемещая миллигауссметр, закрепленный
подвижно на стационарной конструкции прибора, мы не меняем положения
датчика относительно сторон света и горизонта, сохраняя один и тот же угол его
позиции относительно силовых линий естественного магнитного поля Земли.
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Геопатогенные зоны распостранены по всей поверхности Земли и, по
мнению В.А.Ацюковского, они образованы потоками эфира, мировой среды,
проводящей оптические и электромагнитные явления. Профессор Ацюковский
предположил, что цилиндрические вихри эфра в местах выхода «геопатогенных зон»
вызывают искажения естественного магнитного поля Земли. Магнитное поле
деформируется в эфирном вихре подобно отклонению луча света, проходящего
сквозь стакан с водой.
Наши первые опыты по дифференциальной магнитометрии дали весьма
обнадеживающие результаты. Нами было обнаружено, что в цокольном помещении
нашей лаборатории геопатогенные зоны сети Хартмана изменяют магнитное поле
планеты на 0,8 %, а зоны сети Карри изменяют магнитное поле более чем на 2%. То
есть простым альтернативным способом мы получили подтверждение наших
первоначальных результатов и подтвердили справедливость теоретических
представлений В.А.Ацюковского
реальными показаниями дифференциальной
магнитометрии.
Одновременно мы верифицировали правильность наших результатов и
выводов, полученных в серии опытов по гравитационной торсиометрии.
Кроме того, была показана еще одна возможность практического
применения обнаруженного нами феномена существования мировой
проводящей среды (поиск «геопатогенных зон» объективным приборным
методом).
Обсуждение результатов эксперимента.
Найденный нами феномен «асимметрии» компенсаторных токов Фуко может
быть объяснен только предсказанным лордом Кельвином вращательным движением
мировой проводящей среды [16].
Ранее была установлена разница в скорости линейного движения эфира в
зависимости от высоты ее измерения – она всегда значительно возрастала с
увеличением высоты (Ю.М.Галаев [16]). Теперь этот «странный» феномен может
быть объяснен тем, что сила турбулентности в этом потоке возрастает по мере
приближения к поверхности Земли, и линейный компонент этой скорости может
быть «упакован» турбулентностью в спираль с уменьшением линейной скорости и
появлением вращательного компонента в этом движении. Этот феномен легко
объясняет причину, по которой найденная в экспериментах Майкельсона – Морли и
Д.К.Миллера [16] линейная скорость движения эфира была гораздо (в 3 – 10 раз)
меньше теоретической расчетной скорости движения эфира. Но в результате
эксперимента Майкельсона - Морли была все же обнаружена линейная скорость
эфирного потока. Эксперимент был результативным и в исполнении Д.К.Миллера
[16]. Неудачными были попытки интерпретации этого результата. А расхождение в
теории и в практических результатах можно объяснить следующим предположением:
по мере приближения к поверхности Земли растет турбулентность эфира. При
этом линейная скорость эфира становится меньше, но возрастает скорость его
вращения в турбулентном потоке. А раз так, то для того, чтобы точно описать
движение мировой проводящей среды в пределах биосферы, нужно учитывать и
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линейные поступательные, и торсионные моменты в движении эфира на разных
высотах относительно уровня моря.
Линейную составляющую скорости движения проводящей среды можно
измерить известными способами (Ю.М.Галаев [16]). И найденный нами эффект
вращательного компонента в движении эфирного потока тоже поддается измерению.
Как вариант, его можно измерять по влиянию турбулентности эфира на свойства
сверхвысокочастотных линейных индукционных электромагнитов.
Кроме теоретической и философской ценности, найденный нами феномен
имеет и практическую ценность. Дальнейшее изучение этого феномена, имеющего
вариативность в зависимости от грозовой облачности, по нашему мнению, позволит
раскрыть механизмы образования грозовых разрядов, а также дать разъяснение
другим ионизационным процессам в атмосфере Земли. Эти явления должны
оказывать аналогичное влияние и на магнитосферу, и на литосферу (сейсмические
явления).
Методом дифференциальной магнитометрии нами была показана
возможность значительно улучшить представление научного сообщества о состоянии
и свойствах земной поверхности. Достоверным аппаратным способом нами было
подтверждено объективное существование «геопатогенных зон». Этот факт
позволяет надеяться, что можно дополнительно обогатить методы таких наук, как
геофизика и ландшафтная география.
Признание существования мировой проводящей среды на уровне
теоретической физики даст импульс к изучению новых, неизвестных прежде,
источников поступления энергии и информации к физическим объектам и
организованным системам. Основным из этих источников энергии и информации, в
нашем представлении, является так называемая «негативная энтропия» –
термодинамическое обоснование самого феномена жизни по Эрвину Шрёдингеру
[10, 11, 14] (Нобелевскому лауреату, известному ученому и гуманисту).
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Федорич О. В.
«ФІЗИЧНИЙ ЕФІР» ТА НОВЕ РОЗУМІННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ЭКСПЕРИМЕНТУ МАЙКЕЛЬСОНА-МОРЛІ (в порядку
дискусії)
Анотація: Проведені експерименти, спрямовані на підтвердження впливу
деяких властивостей навколишнього середовища на циркуляторні компенсаторні
струми Фуко, показали помилковість в методології тлумачення результатів
експерименту Майкельсона - Морлі.
В ході експериментів був виявлений ефект впливу деяких, поки невідомих
науковому співтовариству, властивостей навколишнього середовища на циркулярні
компенсаторні струми Фуко, що виникають при падінні сильного постійного
магніту всередині металевої трубки.
Значення струмів Фуко, викликаних рухом магніту всередині металевої
трубки, спрямованих в певну сторону і оцінюваних по виробленому магнітному
ефекту, значно відрізнялися від струмів Фуко, індукованих іншим полюсом того ж
магніту і спрямованих в протилежну сторону.
Такий ефект теоретично пояснити можна тільки тим, що струми Фуко
протікають в середовищі, власний обертальний рух котрого впливає на їх силу. Нами
були виключені всі нелінійні параметри цього ефекту. Була показана залежність
знайденого явища від часу доби і метеорологічних умов.
Але, раз існує рух середовища, то існує і саме середовище, що є носієм
електричних і магнітних явищ. І в цьому середовищі нами було виявлено відносно
стабільний обертальний компонент руху.
Обертальний рух провідного середовища можливий в турбулентному
потоці. Тому оцінка властивостей світової провідного середовища повинна
здійснюватися виходячи з того, що навколишнє середовище перебуває не в
ламінарному, а в турбулентному русі. Стало бути, можна допустити, що знайдена
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в ході експерименту Майкельсона - Морлі швидкість руху ефіру (в 3 - 10 разів менша,
ніж теоретично обґрунтована швидкість руху ефіру) була неправильно витлумачена
як помилкова. Помилка ховалася не в результатах експерименту, а в його
методології. Адже на практиці потік ефіру виявився не ламінарним, а таким , що
має турбулентні властивості. А раз так, то для того, щоб точно описати рух
світовоuj провідного середовища в межах ноосфери, слід враховувати і ламінарні, і
торсіонні моменти в русі ефіру на різних висотах щодо рівня моря.
Ключові слова: фізика; електромагнітне поле; магнетизм; струми Фуко;
правило Ленца; середовище, що проводить.
Oleksandr Fedorych THE
"PHYSICAL ETHER" AND NEW
INTERPRETATION OF THE MICHELSON-MORLEY EXPERIMENT RESULTS
(as item of the discussion)
Abstract: The experiment was carried out to confirm the influence of some
environmental features on the Foucault circulatory compensating currents. It demonstrated
the mistake in the methodology of the interpretation of the Michelson-Morley experiment
results.
In the number of experiments the effect of some environment features (so far
unknown to the scientific community) on the Foucault circular compensating currents was
detected. This effect occurred when a strong permanent magnet falls inside a metal tube.
The values of the Foucault currents caused by the movement of a magnet inside a
metal tube directed to a certain side and estimated by the produced magnetic effect were
significantly different from the Foucault currents induced by the other pole of the same
magnet and directed in the opposite direction.
Theoretically, such an effect can be explained only by the fact that the Foucault
currents flow in medium whose own rotational motion affects their strength. We excluded
all nonlinear parameters of this effect. We recognized the dependence of the detected
phenomenon on the time of day and meteorological conditions.
Since there is a movement of the medium, there is also the medium itself, which is
the carrier of electrical and magnetic phenomena. And we detected a relatively stable
rotational component of the motion in this medium.
The rotational motion of a conducting medium is possible in a turbulent flow.
Therefore, the evaluation of the features of the global conducting medium must be carried
out proceeding from the fact that this medium is not in laminar, but in turbulent motion.
Thus, it can be assumed that the velocity of the ether (found in the course of the MichelsonMorley experiment - 3-10 times lower than the theoretically justified speed of the ether)
was misconstrued as mistaken. The mistake was related to the experiment methodology, not
to its results. After all, in practice, the ether stream turned out to be not laminar, but having
turbulent features. And if so, in order to accurately describe the motion of the global
conducting medium within the noosphere, it is necessary to take into account both laminar
and torsion moments in the ether motion at different heights relative to sea level.
Keywords: physics; Electromagnetic field, magnetism, Foucault currents, Lenz
rule, conductive medium.

153

УДК 78(477)

КАВУН В. М.
професор кафедри естрадного співу,
Київської муніципальної академії
естрадного та циркового мистецтва,
заслужений артист України, доцент.

ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК СКЛАДОВОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Висвітлено значення українського музичного мистецтва як складової
національної культури у розвитку сучасного суспільства. Об’єктивно виявлені риси
національної ментальності і характеру українського народу. Охарактеризовано
поступовий перехід українського музичного мистецтва на новий етап розвитку,
відроджуючи свої національні традиції та засвоюючи принципи євроінтеграції і
досвід європейських країн. Актуальним залишається переосмислення і створення
універсальної моделі сучасного мистецького проекту Перспективність розвитку
музичних проектів академічного мистецтва в соціокультурному просторі передбачає
їх розгляд як «сучасний соціокультурний проект».
Kлючові слова: Національна культура¸ музичне мистецтво, українська
камерно-вокальна школа, академічне виконавство, камерно-вокальна творчість,
художньо-естетичні стилі, виконавські школи, національні традиції, музична
україністика, музична історіографія, музикознавча методологія, культурна інтеграція.
Однією з актуальних проблем дослідження українського музичного
мистецтва є визначення його ролі та значення у суспільному розвитку нашого
сьогодення з урахуванням історичних, теоретичних і практичних основ. Включення в
загальноєвропейську та загальносвітову цивілізацію неможливе без концентрації
громадської уваги на культурно-мистецькій ниві, без визнання пріоритетності
вирішення завдань духовного оновлення країни. Незважаючи на серйозні проблеми,
культура України завжди залишається яскравим явищем світової культури і
становить потужний потенціал у загальнолюдській цивілізації [8, 234]. Тому розгляд
цивілізаційних, економічних й політичних детермінант формування масового
суспільства є досить важливим. Осмисленням цього «новонародженого» феномена та
накресленням панорами теоретичних заходів ми намагаємося охопити процес
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еволюції сучасної цивілізації та культури. Якраз таку мету визначає представлена
стаття.
Об’єктивний аналіз останніх досліджень і публікацій популярної
культури сьогодення полягає в розшифруванні індексів суспільної стратифікації,
пов’язаних з процесами створення масової цивілізації. Критика цієї культури з
позицій популізму з турботою про «високу якість» виявилася помилковою. В епоху
глобалізації популярна культура є єдиною культурою, яка може дати різноманітним
прошаркам суспільства засоби для самовизначення і оформлення власної тотожності
(А.Захаров, Д.Стрінаті). Аналіз популярної культури не «з гори» і «знизу», а з
«середини», доводить, що вона є широким і різноаспектним спектром цінностей,
стилів та ідеалів, арсенал яких дає можливість людям набути власної тотожності
(Ч.Мукерджі, Д.Стрінаті, М.Шадсон). Критики «масової культури» були не в змозі
зрозуміти феномен культури, яка народжувалася, оскільки спиралася на помилкові
переконання: елітарність культури як такої; стандартність популярної культури;
наочне ставлення цієї культури до людини, тобто поглинання позитивної енергії і
формування пасивної особи; переконання у її неоригінальності, штучності
(Д.Стрінаті). Дослідження у річищі теорії масової комунікації довели, що питання
«масової культури» варто розглядати в контексті суспільно-політичної
демократизації аудиторії. Різноманітні теорії масової комунікації підкреслюють, що
споживачі масових повідомлень активно ставляться до них. Повністю спростувала
ідею «масової культури» теорія протилежного декодування, яка довела, що
реципієнт, залежно від настрою й установки, самостійно обирає (інтерпретує)
значення повідомлення інколи так, що воно може суперечити справжнім намірам та
меті джерела (Ст.Холл, М.Зубер, М.Наратов, Т.Науменко, Дж.Фіске) [7, 14].
Головними завданнями у статті постають наступні: а) актуальні
проблеми медіа-культурного простору сучасної України, б) висвітлення національнокультурних орієнтирів українського музичного мистецтва кінця XX – початку XXI
ст., в) провідні критерії виховного потенціалу сучасної української музики та
гуманістична спрямованість її художніх образів, г) євроінтеграційні тенденції
розвитку музичного мистецтва України.
Виклад основного матеріалу. Закономірно, що індустріалізація, урбанізація
та демократизація спонукають до кардинальних змін у культурі та в управлінні
державою і промисловістю. Тому враховуючи глобалізаційні та інтеграційні процеси
у розвитку суспільства важливим постає реальна і теоретична емансипація людини в
ході історичної еволюції. Вона полягала в масовізації й універсалізації цивілізації та
масштабному покращенні умов життя окремої людини. Ринкова економіка в Україні
прискорила соціалізацію і залучення людських мас до європейської цивілізації.
Особливої уваги заслуговує еволюція теоретичних концепцій сучасної світової
культури. Важливим аспектом висвітлення еволюції наукових теорій є творення
парадигми «масової культури». Так, замість аксіологічного (оцінного) поняття
«масова культура» вживається як поняття «популярна культура», яка призначена для
масової аудиторії. В такому разі реабілітуються культурні потреби мас – вони так
само важливі, як і потреби елітарної аудиторії (Г.Ганс). Процес стратифікації
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«масової» культури виявляє нові відносини з авангардним мистецтвом. Популярна
культура виявляється вже не такою однорідною і гомогенною, якою вважали її
критики (П.Улолен). У просторі глобалізації і масової комунікації вона дієво
задовольняє духовні потреби різноманітних споживачів (С.Холл). Феміністські
дослідження визначають популярну культуру як складний феномен, що стимулює
активне сприйняття світу. Проблема популярної культури інтегрально пов’язана з
мас-медіа і ступенем їхньої «популярності» [4, 5-7; 6, 265]. Основні недоліки
«масової культури» (стандартність, стереотипність, стилістичні штампи, рельєфна
картина цінностей та ідеалів) з погляду масової аудиторії виявляються чеснотами,
оскільки тільки так «масова культура» може задовольнити культурні потреби
неосвічених споживачів. Але виявляється, що дуже часто тільки завдяки цьому маси
можуть брати участь у символічній культурі (А.Колосковськая). Основний механізм
популярної культури – об’єктивна гомогенізація – найменше деформує традиційну
культуру, оскільки не руйнує структури твору, який піддається обробленням, що
зумовлено природою мас-медіа, без яких не існувало б популярної культури. Тільки у
мас-медіа можливе гармонійне співіснування протилежних явищ: культури «високої»
і «низької», народної, альтернативної, локальної, субкультури тощо. У популярній
культурі завжди існують дві тенденції: комерційна і виховна (Ф.Кассеті, Р.Один).
Зазначимо, що функціонування медіа-реклами є складовою процесу
міжкультурної циркуляції всієї спадщини цивілізації. У цьому контексті культура є
символічно-духовним осягненням світу, яке розповсюджується за допомогою масмедіа циркуляції. У такому розумінні різноманітного культурного простору рекламі
нерідко властива роль рушійної сили у різноманітному культурному просторі. Таким
чином, реклама є найважливішим культурним феноменом, оскільки в ній у
сконцентрованому вигляді зустрічаються проблеми, пов’язані з транскультурністю:
глобалізація і локальність, естетизація і популяризація, стереотипізація і
стереоміфологізація.Також важливим компонентом є те, що еволюція чуттєвості є
результатом зміни засобів масової комунікації і суть цих змін віддзеркалює
телебачення, яке постає як резервуар семіотичних конотацій, як потік текстів,
найважливішим моментом якого є реклама. Парадоксальність реклами полягає в
тому, що вона, всупереч прагненням замовників рекламних матеріалів, як частина
потоку телевізійних текстів, дедалі більше стає відкритим, полісемітричним
повідомленням, а оскільки вона є наймогутнішим естетичним шляхом побудови
повідомлення, то розширює інтертекстуальність телебачення, а водночас усієї
культури. Тому, отримавши подальші теоретичні положення та їх аналіз дає
можливість усвідомити, що медіа-культура перебуває в новому становищі.
Насамперед маються на увазі різноманітні концепції у напрямі теорії комунікації
(Д.Мак-Куайль, М.Ріль, Дж.Фіске), а також семіотика (Р.Барт, У.Еко), британські
культурологічні студії Ст.Холла, феміністські концепції, пост-структуралізм,
дослідження телебачення Дж.Елліса, а також підхід до проблеми інтерпретації
культурних текстів Ст.Фіша. Проведені дослідження довели, що споживачі «масової
культури» не обов’язково є інертними адресатами, підвладними маніпуляційним
цілям виробників культури, що дало можливість розкрити гуманістичні аспекти
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культури, створюваної для мас. Ми розділяємо думку окремих вчених які визначили,
що реклама в структурі телебачення виконує роль основного засобу мас-медіального
поширення культури [13, 15-18; 14, 59-61]. У цьому контексті медіа-реклама постає
як форма мистецтва епохи глобалізації з такими характерними рисами як: подолання
поділу на високе та низьке мистецтво; орієнтування на масову аудиторію та
невербальну комунікацію (жест, ритуал), компілятивність, вторинність, гібридність;
визначення медіального телевізійного характеру культури, що перетворює рекламу
на популярне мистецтво, яке вписується в тенденції постмодернізму, якому властива
неоднорідність, інтермедіальність, дискретність і багатоаспектність і яке водночас не
відмовляється від реалістичної парадигми; пост-авангардне мистецтво також
вдається до стилістики популярної культури. Водночас, необхіно підкреслити, що
українське музичне мистецтво кінця XX – початку XXI століть характеризується
єдністю музично-художнього і релігійного начал, духовною взаємодією та діалогом з
попередніми століттями. Спрямованість сучасної композиторської творчості на
взаємозбагачення, взаємозближення з традиціями богослужбової музики різних
християнських конфесій у музичних творах виявляється на різних рівнях:
текстовому, жанровому і стилістичному [1, 256].
Музика
сучасних
українських
композиторів
спрямована
на
взаємозбагачення традицій різних християнських деномінацій, створюючи
поліконфесійний музичний простір. Поліконфесійність передбачає звернення
композиторів до традицій усіх християнських конфесій. На відміну від інших країн
колишнього СРСР, поліконфесійність є ознакою євроінтеграційних тенденцій
сучасної духовної музики України. Вона є характерною для творчості багатьох
українських композиторів, насамперед: Г.Гаврилець, Л.Дичко, О.Козаренка,
Є.Петриченка, В.Польової, В.Рунчака, М.Скорика, Є.Станковича, В.Степурка,
Б.Фроляк, М.Шуха, І.Щербакова, О.Щетинського[5, 45-52].
В Україні, як і в інших європейських країнах, духовна музика розвиває
церковно-музичні традиції основних християнських номінацій (православ’я,
католицизму, протестантизму), першість з них належить жанрам, що репрезентують
православну традицію. Православні церковні жанри представлені творами Л.Дичко,
О.Козаренка, В.Польової, В.Степурка. Характерним є звертання до великих форм,
зокрема до літургії (Л.Дичко, М.Скорик), а також до малих, представлених
тропарями, кондаками, стихирами (Г.Гаврилець, В.Польова, В.Степурко).
Характерною рисою багатьох сучасних духовних творів є поєднання традиційної
молитовності, яка передається за допомогою хорового речитативу, і сучасної
музичної мови – здобутком європейського авангарду. Мовно-стильові ілюзії до
пласту давньоукраїнської церковної монодії зустрічаються у творах О.Козаренка
(«Острозькі розспіви»), В.Степурка («Київські розспіви»). У творчості сучасних
композиторів відбуваються звернення до православної традиції як у «чистому»
вигляді, так і у поєднанні елементів богослужбової музики різних християнських
конфесій. «Український реквієм» для солістів, хору, оркестру та органа О.Козаренка
поєднує західноєвропейські церковні традиції (жанрова основа твору) з
національними елементами (залучення до симфонічного оркестру народних
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інструментів – цимбали, теленку, фрілку, окарину й трембіту) [3, 120; 5, 77]. Віктор
Степурко є автором «Української православної меси» для хору та оркестру на
канонічні тексти та мелодії з «Ірмонологіонів» (першодруки 1700, 1709, 1757 рр.). У
творі композитора засоби музичної виразності орієнтовані на традиції
давньоукраїнської церковної монодії, натомість жанрова основа твору вбирає риси
європейського музичного мистецтва. Актуальність ми вбачаємо і в тому, що духовна
музика сучасних українських композиторів поєднує національні церковні традиції з
тяжінням до євроінтеграційності. Сам факт звертання до християнської першооснови
європейського культурного контінуума підтверджують актуальність християнства в
Україні у його поліконфесійному вимірі. Апроцес поєднання музичної мови
церковних жанрів Середньовіччя з інноваційними композиторськими техніками
(серійна техніка, алеаторика, сонористика, розширена тональна сфера, поліфонічноімітаційна техніка, полістилістичні прийоми, симфонізація хорової фактури) є
засобами оновлення духовної музики, сьогоднішній розквіт якої є свідоцтвом
тяглості національної церковної і культурної традиції [3, 179; 9, 96-97].
На основі дослідження раціональності в роботах філософів, культурологів та
мистецтвознавців встановлені риси, що транслюють параметри раціонального в
композиторській творчості. Серед основних проявів композиторського раціоналізму
виділені концепція часопросторовості та числова символіка. Феномен
часопросторовості в творах розкривається в різних типах організації музичного та
немузичного матеріалів [3, 179-180]. Класичний рівень або музично-виражальний
характеризується розташуванням голосів, інструментів, виконавців, предметів у
різних площинах (твори Ю.Алжнєва, З.Алмаші, В.Рунчака, В.Степурка). Діалогічний
рівень у концепції часопросторовості представлений зверненням композиторів до
різних часових, стильових, інтонаційних здобутків (твори А.Бондаренка, Л.Дичко,
О.Щетинського). Технічний рівень виявляє специфіку часопросторовості за
допомогою сучасних музичних технік та технічних засобів (Ю.Гомельська,
А.Загайкевич, Л.Юріна). В сучасній культурологічній та мистецтвознавчій науці
питання дослідження євроінтеграційних тенденцій розвитку в музичному мистецтві
кінця XX – початку XXI століть були висвітлені в дисертаційному досліденні
О.С.Афоніної [3, 123-130]. В ньому обґрунтована необхідність дослідження творчості
сучасних українських композиторів з позицій євроінтеграційності крізь призму
духовних вимірів християнської культури та параметрів раціонального.
Євроінтеграційні тенденції розвитку українського музичного мистецтва розглянуті
також в композиторській практиці, мистецтвознавстві, музикознавстві. Актуалізація
проблематики євроінтеграційних процесів випливає з практики міжкультурного
діалогу і процесів інтеграції. До інтегративних стратегій відноситься Закон про
дотримання і повагу основних цінностей європейських держав, тому процеси
євроінтеграції є світоглядною тенденцію для української культури, що складається з
факторів взаємодії, взаємодоповнення, взаємозбагачення української культури та
західноєвропейської [11, 94-96]. Тому важливими постають такі складові культурної
інтеграції як європоцентризм, європейська культурна традиція, неоєвропоцентризм,
що висвітлюють основні тенденції євроінтеграційних процесів взагалі та в
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українській культурі зокрема. Тенденція визначається як порівняно стійкий напрямок
розвитку певного явища, процесу або ідеї.
На підставі історіографічного аналізу та узагальнення класичних і новітніх
інтеграційних теорій досліджено структуру інтеграційних процесів в політиці,
економіці і культурології. Структуру інтеграційних процесів складають передумови
виникнення (об’єктивні та суб’єктивні) і основні форми (внутрішні й зовнішні), які
відбуваються на різних рівнях, способах і механізмах, що впливають на кінцевий
результат творчості. Тенденції розвитку (у політиці, економіці і культурології)
проявляються в результаті аналізу у вигляді стійких співвідношень, властивостей,
ознак [2, 130-131; 12, 156]. Безперечно, що в умовах глобалізації освітній процес
сприяє розширенню меж композиторської творчості. Отримання освіти та досвіду у
європейських навчальних закладах розширило світогляд композиторів. Розвинена
технічна база європейських закладів дозволила українським композиторам пройти
практику використання нових технологій, а їх участь у міжнародних фестивалях
сприяла створенню в Україні музики регіональних фестивалів сучасного мистецтва,
забезпечила нову якість творчих здобутків, зокрема, оновлення жанрової основи
творів та виникненню синтетичних видів творчості із застосуванням новітніх
технологій. Крім того, однією із особливостей функціонування культури
християнського світу в сучасному українському музичному мистецтві визначено
поліконфесійність як звернення композиторів до музичних традицій різних
християнських конфесій. Композитори в своїх творах використовують традиційні
жанрові, обрядові, інтонаційні моделі православної (Л.Дичко, В.Польова,
В.Степурко) і католицької (О.Козаренко, В.Рунчак, М.Шух, О.Щетинський)
богослужбової музики. Протестантська традиція у творчості сучасних українських
композиторів представлена менше (твори О.Козаренка, М.Шуха).
Сучасна духовно-музична творчість професійних композиторів за
призначенням є світсько-концертною, не зважаючи на те, що композитори
звертаються до канонічних текстів, церковних обрядів і музичних інтонацій
богослужбової музики. Культурна євроінтеграція як глобальний процес зближення
етнонаціональних
культур
і
цінностей,
посилюється
комунікативними,
цивілізаційними зв’язками, у результаті чого досягнення науки і мистецтва та нові
форми соціальної та політичної діяльності швидко розповсюджуються і засвоюються
в сучасному світі, формуючи його цілісність. Саме такими процесами відмічений
стан української культури загалом, музичного мистецтва зокрема. Сучасні
дослідження демонструють прояви композиторського раціоналізму як тенденції
євроінтеграційності розвитку і розглядаються через феномен часопросторовості [3,
183-185]. Особливості втілення часопростору в музичному творі проявляються у
різних типах організації музичного і немузичного матеріалів. Класичний або
музично-виражальний рівень розкривається з розташування голосів, інструментів,
виконавців у різних площинах (Ю.Алжнєв, З.Алмаші, В.Рунчак, В.Степурко).
Діалогічний рівень у концепції часопросторовості представлений зверненням
композиторів до різних часових, стильових, інтонаційних здобутків (А.Бондаренко,
Л.Дичко, О.Щетинський). Технічний рівень виявляє специфіку часопросторовості за
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допомогою сучасних музичних технік та технічних засобів (Ю.Гомельська,
А.Загайкевич, К.Цепколенко, Л.Юріна та інші). Визначено, що зміни технічного та
інформаційного простору сучасної культури розширили та поглибили процес
раціоналізації композиторської творчості, процес технократизації музичної мови,
змісту і форми. На основі аналізу творів сучасних українських композиторів
виявлена специфіка втілення числової символіки на програмно-образному рівні
(С.Азарова, Г.Гаврилець, В.Польова, Л.Сидоренко); на технічному рівні відбувається
використання сучасних поліфункційних технік (А.Бондаренко, І.Гайденко,
М.Коломієць); на впровадженні комп’ютерних програм та технічних засобів
(А.Загайкевич, А.Архангородська, І.Гайденко, О.Щетинський та інші).
Висновки. Таким чином, українське музичне мистецтво наприкінці XX – на
початку XXI століть, як важлива складова національної культури, поступово
переживає новий етап розвитку, відроджуються свої національні традиції та
впроваджується досвід європейських країн. Творчість сучасних українських
композиторів ініціює розвиток національної ідеї та демонструє здатність до
засвоєння перспективних, інноваційних світових досягнень.
У сучасній українській культурі і мистецтві відбувається об’єктивний
процес зміни поколінь, при якому вагоме місце посідають нові підходи,
розвиваються нові напрямки творчого пошуку, підвищується роль творчої молоді у
культурному та громадському житті країни. Без їхнього активного залучення до
творчого процесу, без реалізації творчих проектів у всіх напрямах культури і
мистецтва розвиток галузі культури і мистецтва просто неможливий. Як в країні, так і
за її кордоном втілюються окремі яскраві мистецькі проекти українських митців, які
підвищують загальний рівень культури і мистецтва України, сприяють її належної
презентації за кордоном.
Соціодинамічні процеси в музичній культурі, зворотні зв’язки між тими хто
творить, виконує, та тими хто сприймає різні види музичного мистецтва у
функціонуванні комунікативної системи, виявляють унікальність музичного
мистецтва як явища соціокультурного простору. Актуальність питання підсилюється
тим, що в сучасну епоху постмодернізму музика стає своєрідним шоу, продуктом
масового споживання та індикатором групової ідентифікації; референтним знаком,
що допомагає визначити свою приналежність до тієї чи іншої субкультури. Стає
характерним поєднання різних музичних стилів та жанрів, полістилістика,
стираються кордони між “високим мистецтвом” та кітчем. Така ситуація розкриває
новий культурний простір, позначений регіоналізацією та децентралізацією.
Сучасні мистецькі акції все більше орієнтуються на прем’єрне виконання,
нові пошуки, на весь спектр музичних стилів, напрямів і відтак представляють
постмодерно-полістилістичний, демократичний стиль сучасного музичного
мистецтва. Проходячи через внутрішній світ музиканта, композитора чи виконавця,
факти соціокультурної дійсності визначають суть і сенс їх творінь, які у свою чергу
здатні впливати на розвиток інших творчо обдарованих особистостей, а саме:
художників, поетів, артистів, учених; на процес прослуховування ними музичних
творів, які так чи інакше стимулюють їх творчу активність. Майстерність і талант
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композитора полягають в його умінні знайти художньо ціннісний зміст образу, в
здатності втілити цей зміст в адекватній формі, яку потім буде «розкодовувати»
спочатку виконавець, а потім і слухач. І якщо композитора можна розглядати як
генератора і трансформатора художніх образів, то виконавець музичних творів вже
виступає в дещо іншій ролі – інтерпретатора художньої інформації.
Сучасні мистецькі акції академічного музичного мистецтва зорієнтовані
передовсім на фахівців, які намагаються приваблювати широку аудиторію, що
властиво для світового сучасного музичного процесу. Тобто, академічне музичновиконавське мистецтво певною мірою підкоряється законам розвитку нової музичної
культури, утворюючи культурний пласт традицій і явищ в культурі. Виконавське
мистецтво змінює свої форми як певний засіб віддзеркалення людських почуттів і
смислових образів, які, у свою чергу, є результатом співіснування індивідуальної
творчої діяльності митця і рівня розвитку конкретного суспільства. Йдеться про
функціонування й поширення фестивалів сучасної української музики.
Ставлення до національної музичної культури, степінь її затребуваності у
світовому суспільстві завжди залишається певним віддзеркаленням державної
культурної політики. Музичне сьогодення України становить особливий інтерес,
адже нині в планетарному масштабі всі підстави для зміни свідомості людства, яке
вступило у XXI століття уже є.
Українське музичне академічне мистецтво на міжнародній арені сьогодні
представлене, в основному, українськими виконавцями: новими мистецькими
колективами та окремими артистами (музикантами і вокалістами). Однак твори
українських композиторів (класиків і сучасників) світовій спільноті ще недостатньо
відомі. Цілком природно, що українські музиканти-солісти, музичні колективи
прагнуть продемонструвати свій високий професійно-виконавський рівень на зразках
світової музичної класики. Поряд з творами світової музичної культури логічним та
необхідним залишається презентація мистецтва власної країни, тим більше, що
український музичний фонд у своєму доробку має велику кількість творів
національних композиторів. Це є певний національно-культурний орієнтир у
діяльності як виконавця, так і слухача який загострює його почуття, формує
художній смак та допомагає слухачу, як особистості, оцінювати твори музичного
мистецтва в аспекті розвитку музичної науки певного історичного періоду, а також
вільно орієнтуватися в складних процесах художньої культури сьогодення і
залишатися ґрунтовним музично-ментальним підґрунтям для розвитку культури
майбутнього покоління.
Отже, кінець XX – початок XXI ст. проявляє себе новим етапом у сфері
організації музично-концертної практики. З одного боку, продовжується практика
радянських традицій щодо організації концертів класичної музики, з іншого –
створюються і розвиваються нові мистецькі акції з концептуальною та
організаційною орієнтацією на європейські музичні проекти, інтегруючи в
європейську цивілізацію.
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Кавун Виктор,
Значение украинского музыкального искусства как составляющей
национальной культуры в развитии общества
Показано значение украинского музыкального искусства как составляющей
национальной культуры в развитии современного общества. Объективно определены
черты национальной ментальности и характера украинского народа. Дана
характеристика постепенного перехода украинского музыкального искусства на
новый этап развития, возрождая свои национальные традиции, усваивая при этом
принципы евроинтеграции и опыт европейских стран. Актуальным остается
переосмысление
и
образование
универсальной
модели
современного
искусствоведческого проекта. Перспективность развития музыкальных проектов
академического искусства в социокультурном пространстве предвидит их
рассмотрение как «современный социокультурный проект»
Ключевые слова Национальная культура, музыкальное искусство, украинская
камерно-вокальная школа, академическое
исполнение,
камерно-вокальное
творчество,
художественно-эстетические
стили,
исполнительские
школы,
национальные традиции, музыкальная украинистика, музыковедческая методология,
культурная интеграция
Kavun Viktor
Peculiarities of Ukrainian music art as a part of the national culture in
modern society
Peculiarities of Ukrainian music art as a part of the national culture in modern
society has been shown. Features of national mentality and character of Ukrainian people
has been objectively revealed. Gradual transition of Ukrainian music art to a new stage of
development, reviving their national traditions and mastering the principles of European
integration and European countries’ experience has been characterized. Urgent is rethinking
and creation of a universal model of modern art project. The prospects for the development
of musical projects of academic art in socio-cultural space requires their consideration as a
«modern sociocultural project».
Keywords: National culture, musical art, Ukrainian’s chamber and vocal school,
academic singing, art’s and estetic’s styles, composer's school, national traditions, musical
Ukrainistic, musical historiography, musical methodology and approach, culture of
integration.
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послуг України

МАХОРТОВ Ю.
д.е.н., пофесор

СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Аннотація
Природні ресурси Землі вичерпуються , а населення – споживачі цих ресурсів,
невпинно зростає. Єдина можливість розв’язки цієї глобальної проблеми це: сталий
розвиток, екологізація економіки і зміна філософії життя людини, зміна її
ціннісних пріорітетів. Інноваційні технології, а це значить освіта і наука повинні
бути пріорітетами влади, особливо в Україні, де переважають застарілі технології
у виробничій діяльності.
Ключові слова:
Сталий розвиток, екологізація виробництва природоруйнівні технології,
переспоживання природних ресурсів, застарілі технології, чисте виробництво,
людський капітал, інноваційні технології, зміна філософії життя людини.
Сучасні темпи економічного розвитку загострили проблему обмеженості
природних ресурсів, виникла необхідність підвищення екологічних вимог до
економіки. Особливо відчутно це стало після демографічного вибуху хх століття,
який і спричинив глобальну екологічну кризу на планеті. Із розвитком людського
суспільства ресурси Землі вичерпуються, а населення, тобто кількість споживачів
цих ресурсів, навпаки, зростає.
До 2020 року за підрахунками спеціалістів населення планети досягне 8 млрд.
Забезпечення такої кількості людей необхідними предметами споживання, не
погіршуючи при цьому стан природного середовища, перетворюється в глобальну
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проблему. За даними світових експертів, працівникам сільського господарства треба
тільки за перші 20 років цього століття виробити стільки продуктів харчування,
скільки їх було вироблено за останні 10 тисяч років історії цивілізації. Досягти цього
неможливо, тому що господарська ємність біосфери (межа її стійкості) – 1% чистої
первинної глобальної продукції біоти. Сучасне ж пряме споживання людством
біопродукції в 10 разів більше від межі стійкості біосфери.
На сучасному етапі традиційна модель економічного росту розвинених країн
вичерпала себе, і не може бути запропонована для інших країн як зразок. Це
положення домінує в документах ООН, багатьох виступах на міжнародних
конференціях. В них, зокрема, зазначається, що західна модель розвитку не
підходить більш ні для кого, єдина можливість розв’язки глобальних проблем
сьогоднішнього дня – це сталий розвиток. Модель розвитку, яка склалася, і
відповідний характер виробництва та споживання не є стійким для багатих і не
можуть бути повторені бідними. Про це свідчить хоча б той факт, що споживання
природних ресурсів і об’єм забруднень на душу населення в розвинених країнах
перевищують аналогічний показник у країнах, що розвиваються у 20-30 разів. Для
досягнення всіма країнами світу рівня розвитку і споживання передових країн
знадобилося б збільшити використання трудових ресурсів і кількість забруднень ще в
десятки разів, що не можливо в силу обмеженості ресурсів і природних екологічних
обмежень.
Так, якби рівень споживання в усіх людей був таким, як у США, то людству
потрібна була би площа, вчетверо більша за Землю. Пересічний американець
потребує 9 га простору, щоб регулярно задовольняти свої потреби, тоді як,
наприклад, пересічний українець, поляк, німець – по 4,5 га. На промислово розвинені
країни світу припадає біля 2/3 світового споживання алюмінію, міді, свинцю, нікелю,
олова, цинку і ¾ об’єму споживання енергії. При цьому за останнє століття
господарська діяльність в індустріальних країнах забезпечила 2/3 об’єму викидів в
атмосферу газів, які створюють парниковий ефект, що загрожує клімату Землі.
Енергоспоживання в цих країнах супроводжується виділенням в атмосферу
приблизно ¾ загального об’єму окислів сірки, азоту, які спричиняють кислотні
опади. Промисловість розвинених країн дає більшу частину шкідливих хімічних
відходів і майже 90% вуглеводів, які містять галогени, при поступанні яких в
атмосферу руйнується озоновий шар Землі. Все це свідчить про те, що сучасний тип
розвитку і його економічна концепція
дестабілізуючі по відношенню до
навколишнього середовища. Стало очевидним, що задачі економічного і соціального
розвитку повинні бути визначені з урахуванням його сталості і відповідності
екологічному імперативу.
Теорія сталого розвитку стала мабуть найбільш досліджуваною й цілком
практичною теорією-всі розвинені країни світу висловили намір прямувати до
сталого розвитку. За останні роки всі концептуальні офіційні державні й міжнародні
документи використовують поняття сталого розвитку як базову ідеологію.
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За визначенням світової комісії ООН з розвитку навколишнього середовища,
сталий розвиток – це такий розвиток, який забезпечує потреби нинішнього покоління
без втрат для майбутнього покоління забезпечити свої власні потреби.
Основні принципи сталого екологічного безпечного розвитку суспільства це:
- соціально-економічний прогрес має виявлятися не тільки у нарощуванні
обсягів вироблених матеріальних благ, а у зміні ставлення людини до самої себе і
свого місця в навколишньому світі;
- зміна ціннісних пріоритетів людини, головним з яких повинні бути
устремління особистості до вдосконалення внутрішнього духовного потенціалу,
розкриття людини відповідно до власної внутрішньої природи;
- реалізація нової поведінкової домінанти людини в природі і суспільстві,
забезпечення її руху до ноосфери як тепер, так і на віддалену перспективу;
- визначення розумної (достатньої) межі задоволення власних потреб, тобто
обмеження споживацьких інстинктів людини (зміна її філософії життя);
- органічне триєдине поєднання економічної, соціальної і екологічної сфер, за
визначальної ролі останньої;
- економічне зростання обмежується екологічним імперативом;
- забезпечення збалансованого розв’язання соціально-економічних завдань і
збереження природного середовища та природно-ресурсного потенціалу;
- захист навколишнього природного середовища і турбота про нього повинні
бути сумісні з економічним зростанням, оскільки воно задає як передумови, так і
обмеження економічного розвитку;
- реалізація концепції чистого виробництва, контроль за забрудненням
навколишнього середовища замінюється на стратегію запобігання забрудненню і
гармонізації взаємовідносин екології і економіки;
- економічне зростання обмежується екологічним імперативом;
- забезпечення збалансованого розв’язання соціально-економічних завдань і
збереження природного середовища і турбота про нього повинні бути сумісні з
економічним зростанням, оскільки воно задає як передумови, так і обмеження
економічного розвитку;
- економічне зростання відбувається на основі нових екологічно чистих
технологій, здійснюється перехід від товаропродукуючої до обслуговуючої
економіки, яка забезпечує природні потреби людства;
- виробництво послуг та інформації набуває домінуючої ролі, знання й
інформація стають провідною продуктивною силою суспільства.
- Формування суспільства сталого розвитку – це нелегкий, довготривалий, але
вкрай необхідний, еволюційний процес. Сталий розвиток щодо розвитку суспільства
означає поліпшення якості життя людей з таких головних напрямків:
- соціальне та економічне забезпечення;
- екологічно сприятливе середовище для життя;
- підвищення безпеки життя;
- покращення стану здоров’я.
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У 1997 році Україна підтвердила прагнення йти шляхом сталого розвитку.
Того ж самого року в Україні на державному рівні створено Національну комісію
сталого розвитку.
Група фахівців у 2000 році підготувала проект Концепції сталого розвитку
України, який грунтується на зазначених вище принципах і враховує національні
пріоритети й особливості розвитку.
Проект Концепції схвалено на засіданні Національної Комісії сталого розвитку
як основу для розробки стратегії сталого розвитку України. Концепція сталого
розвитку України розроблена як рамковий документ для підготовки відповідних
законодавчих актів. Стратегія сталого розвитку України має дати механізми
узгодження економічної, соціальної та екологічної складових збалансованого
розвитку суспільства в країні, систематизувати план дій і терміни виконання
конкретних етапів. На жаль
із за відсутності політичної волі і розуміння
неминучості цього процесу в розвитку суспільства, ідея сталого розвитку не стала на
сьогодні загальнодержавним пріоритетом в Україні.
Важливою складовою сталого розвитку є екологізація економіки. У
загальному плані екологізація – це врахування можливих наслідків впливу людини на
природне середовище з метою звести до мінімуму негативні результати
природоперетворюючої діяльності. Ця тенденція – актуальна потреба нашого часу,
яка в кінцевому результаті зможе розв’язати екологічну проблему як на глобальному
рівні, так і на регіональному й локальному рівнях.
Екологізація природокористування – це зменшення впливу на людину і
природу процесів виробництва та споживання одиниці продукції, що призводить до
соціальних, економічних або екологічних наслідків (забруднення, прямий вплив на
організм людини, вплив на біологічні об’єкти, тощо). Для розробки концепції
екологізації необхідно суттєво змінити пріоритети і цілі всієї економіки. Потрібно
переглянути напрями структурної та інвестиційної політики, науково-технічного
прогресу. Цього вимагає і загальносвітова тенденція – це перехід людства від
індустріальних до науково-інформаційних технологій. Економічне зростання в
інформаційному суспільстві досягається на основі нових технологій, виробництво
послуг та інформації набуває домінуючої ролі. Створення високих технологій через
інформацію, яка використовується у виробництві кінцевого продукту. Інакше
кажучи, знання й інформація стають провідною продуктивною силою.
Зрозуміло, що зазначені процеси будуть суттєво змінювати структуру
економіки і впливати на її екологізацію.
У час переходу до суспільства сталого розвитку надзвичайно важливу
роль відіграє людський капітал, а освіта і наука - провідні сфери формування
людського капіталу. Гроші на освіту і науку – це ресурси в людський капітал на
нагромадження знань, умінь, навичок, духовність людини. Доведено, що інвестиції в
людський капітал найпродуктивніші і не бувають збитковими. Недаремно в
розвинених країнах світу людський капітал розглядається як найцінніший
виробничий ресурс і могутній фактор соціально-економічного розвитку. До речі, за
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офіційними оцінками в Японії понад 80% продуктивного багатства зосереджено у
формі людського капіталу – знань та кваліфікації.
На жаль в Україні рівень освіти, а від так і освіченості суспільства за
європейським виміром найнижчі в Європі.
Відомо, що у разі виділення на науку менше ніж 2% валового внутрішнього
продукту (ВВП) розпочинаються руйнівні процеси не лише в самій науці, а й у
економіці та суспільстві в цілому. Розвинені країни світу спрямовують на науку 2,53,5 % ВВП, а Україна – менше 0,5%. Якраз це і пояснює, чому економіка України
надвитратна і має високу енерго- та матеріаломісткість. На одиницю ВВП США
використовує 3 кг. природних ресурсів, ставиться завдання – зменшити до 300 гр., а
Україна – одну тонну! У нас тільки 2-2,5% природних ресурсів використовують на
виробництво продукції, а 98 % витрачається накопичуючись у вигляді відходів, які
кожні 15 років подвоюються. І якщо у Японії 70% відходів переробляються, то на
Україні тільки 5%. Як результат - кожного року в Україні утворюється більше
відходів виробництва, ніж у 12 країнах ЄЕС разом взятих! Понад 260 тис. га
займають звалища, яких на території України нині налічується близько 11 млн.
Україна – великий смітник у центрі Європи. Зазначене свідчить про використання на
Україні старих недосконалих технологій в народно-господарському комплексі. А
старі технології різних виробництв орієнтовані не на утилізацію, а на скид відходів у
відвали. Нині у відвалах накопичено десятки мільярдів тон гірських порід, вони
займають сотні тисяч гектарів землі, забруднюють довкілля. На утримання відвалів і
звалищ сміття витрачається до 25% вартості виробництва продукції. Тобто йде
переспоживання і виснаження природних ресурсів. Досвід розвинених країн
засвідчує, що тільки впровадження у виробництво сучасних новітніх високих
технологій може оптимізувати природокористування і зорієнтувати економічну
діяльність на ресурсозбереження і безвідходні або маловідходні технології. Тільки
впроваджуючи високі технології ми зможемо успішно замінити застарілі
малоефективні природоруйнівні технології у сільському господарстві і
промисловості, які зумовлюють
невпинну деградацію навколишнього
середовища, низьку якість і високу собівартість продукції, непомірно великі
матеріальні й енергетичні витрати. Це єдиний шлях, який дозволить реалізувати
концепцію чистого виробництва і забезпечить раціональне використання природноресурсного потенціалу держави.
Разом з цим, важливою умовою формування сталого розвитку України є
структурна перебудова економіки, розробка ефективної структурної політики, яка
передбачає визначення пріоритетів
у розв’язанні економічних екологічних,
соціальних, регіональних, науково-технічних й інших проблем, і у відповідності з
цими пріоритетами розвиток певних галузей і видів діяльності. Суть екологічноорієнтованих змін структури економіки полягає у стабілізації росту і об’ємів
виробництва природоексплуатуючих, ресурсодобувних галузей при швидкому
розвитку на сучасній технологічній основі всіх виробництв природно-продуктивної
вертикалі, пов’язаних із перетворенням природної речовини та одержання на його
основі кінцевого продукту. Тобто мова йде про глобальний перерозподіл трудових,
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матеріальних, фінансових ресурсів у народному господарстві на користь
ресурсозберігаючих, технологічно передових галузей і видів діяльності. Така
структурна перебудова економіки дозволить значно зменшити природоємність
вироблюваної продукції і послуг та зменшити навантаження на навколишнє
середовище, скоротити загальну потребу в природних ресурсах.
Результати приблизних підрахунків показують, що структурно-технологічна
раціоналізація економіки меже вивільнити 20-30% природних ресурсів, які зараз
використовуються неефективно, причому кінцеві результати будуть збільшені. У
країні спостерігається гігантське структурне переспоживання природних
ресурсів, що створює уявні дефіцити в енергетиці, сільському господарстві,
лісовому і т.д.
Великі резерви земельних і водних ресурсів, нафти, вугілля можуть бути
вивільнені завдяки структурній
перебудові в агропромисловому і паливноенергетичному комплексах.
Таким чином, екологічно орієнтована структурна перебудова повинна
передбачити широкомасштабний перерозподіл, перелив ресурсів із первинних
(насамперед сільське господарство і добувна промисловість) у вторинні сектори
економіки (обробна промисловість, будівництво, транспорт, зв'язок), а тоді й у
третинні (сфера переважно інтелектуальної діяльності і послуг). Суттєву роль у
такому перерозподілі можуть відіграти ринкові механізми, які формуються.
Перехід України на шлях сталого розвитку має свої особливості. Ці
особливості пов’язані з першочерговим розв’язанням проблем, які є характерними як
для України, так і для інших країн з перехідною економікою. При переході країни на
шлях сталого розвитку мають бути вирішені такі завдання:
- сприяння становленню громадянського суспільства;
- подолання бідності;
- відхід від таких процесів розвитку суспільства, які призводять до його
деградації;
- створення цілісної системи законодавства у сфері сталого розвитку;
- введення дієвого економічного механізму природокористування та
природоохоронної діяльності;
- вдосконалення процедур доступу до інформації з питань навколишнього
середовища та здоров’я.
Необхідними умовами для сприйняття і впровадження принципів сталого
розвитку в реальне життя громадян України передусім є:
- розуміння необхідності впровадження принципів сталості;
- партнерство між гілками влади на місцевому, регіональному та державному
рівні;
- партнерство між владою громадянами і громадськими об’єднаннями,
приватним сектором;
- наявність громадянського суспільства;
- доступ громадськості до обговорення та прийняття рішень, консенсус при
прийнятті рішень.
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Слід наголосити, що ідея сталого розвитку стосується не лише сучасності:
вона адресована як поколінням, що живуть зараз, так і прийдешнім. Це ідеологія
рівноправності всіх поколінь і всіх людей кожного покоління, справедливості у
просторі і в часі, ефективного використання потенційних можливостей,
збалансованості суспільного розвитку і збереження природи. Перехід до стійкого
розвитку – справа надто відповідальна. Йдеться про людське життя, стратегію
розвитку суспільства, держави, а в кінцевому підсумку – світу на тривалу
перспективу.
Аннотация
Природные ресурсы Земли исчерпываются, а население - потребители этих
ресурсов, неуклонно возрастает. Единственная возможность решить эту
глобальную проблему это: устойчивое развитие, экологизация экономики и смена
философии жизни людей, смена их ценностных приоритетов. Инновационные
технологии, а это значит просвещение и наука должны стать приоритетами
власти, особенно в Украине, где в производстве преобладают устаревшие
технологии.
Ключевые слова:
Устойчивое развитие, экологизация производства,
природоразрушающие
технологии, избыточные потребление природных ресурсов, устаревшие технологии,
чистое производство, человеческий капитал, инновационные технологии, смена
философии жизни людей.
Annotation:
Earth's natural resources are exhausted, and the population - consumers of these resources
is steadily increasing. The only way to solve this global problem is: sustainable
development, the greening of the economy and changing the philosophy of life of people,
change of their value priorities. Innovative technology, and that means education and
science should be the priorities of the authorities, especially in Ukraine, where production is
dominated by outdated technology.
Keywords:
Sustainable development, cleaner production, prirodorazrushayuschie technology, excess
consumption of natural resources, outdated technology, cleaner production, human capital,
innovative technology, a change of philosophy of life.
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СПЕЦІАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

РЕДЗЮК Є.В.
к.е.н., доцент, заступник Голови відділення
стратегічного розвитку Української академії наук

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРІОРИТЕТНИХ КРОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ НА 2017 р.
Соціально-економічна і політична ситуація в Україні потребує оновлення і
пришвидшення ефективних реформ, що сформують інституціонально сильну
державу із забезпеченим середнім класом та конкурентоспроможною економікою.
Відзначимо, що існуючий стан вітчизняної феодально-олігархічної соціальноекономічної системи закріплює Україну, як сировинний придаток країн ЄС та слабку,
дезінтегровану державу. Вітчизняна економіка для розвитку і гармонійного
входження в європейський цивілізаційний та економічний простір потребує
активного «перезавантаження», формування цілей, визначення оновлених
пріоритетів, довгострокової стратегії з тактичними планами щодо її реалізації.
Метою реформ, на наш погляд, є становлення стійкої інституційної
архітектури держави та забезпечення європейських стандартів життя населення за
умов конкурентоздатної економіки України.
Пріоритетами для досягнення цієї мети будуть:
1) максимальне відокремлення державних органів влади від конкретних бізнеспроцесів та бізнес-інтересів; пріоритетом має бути сформовано оновлений погляд,
що «державний інтерес» – це суспільний інтерес; необхідно відходити від
вузькопартійних чи вузьковідомчих інтересів, а спрямовувати весь потенціал
державних органів влади на досягнення окресленої мети, через реалізацію
стратегічного і тактичного планів соціально-економічного розвитку держави;
2) всі органи державної, судової і правоохоронної системи мають функціонувати
підзвітно суспільству (системно контролюватись суспільством) та мати якісну і
періодичну атестацію від суспільства;
3) формування і забезпечення прозорих, чітких і зрозумілих правил ведення бізнесу;
впровадження повноцінного та ефективного захисту прав інвесторів на всіх
рівнях (по фінансовим каналам і транзакціям, у судах і судочинстві, при контролі
від правоохоронних та інших державних органів влади, у питаннях
землевідведення, електро- і водопостачання тощо);
4) зменшення і спрощення податкового навантаження і адміністрування;
5) активізація інноваційно-інвестиційної діяльності у середовищі вітчизняних
підприємств, особливо таких, що працюють на експорт, або знижують імпорт;
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6) формування привабливих умов для самозайнятості населення, для ведення ним
підприємницької діяльності та створення інтелектуальних робочих місць;
7) забезпечення крупних підприємств України ефективними механізмами і
програмами імпортозаміщення, енергозаощадження, оновлення основних фондів,
націлення їх на виробництво продукції з більшою часткою доданої вартості та
більш активним маркетингом на зовнішніх ринках;
8) на основі реалізації попередніх пунктів – розширення географії українського
експорту продукції з більшою доданою вартістю;
9) стабілізація і покращення торгово-платіжного балансу України, формування
конкурентоспроможної моделі економіки України, що є базою для запуску
повноцінної пенсійної реформи та формування середнього класу в Україні.
В Україні, на відміну від інших країн світу, не формується і не реалізуються
довгострокові економічні стратегії, як на рівні держави, так і на рівні вітчизняних
компаній. Тому макроекономічні дисбаланси, і відсутність довгострокової загальної
стратегії соціально-економічного розвитку, як складової соціально-економічної
стратегії розвитку держави, й неможливість стабілізації соціального, політичного і
економічного стану в Україні, призвели до появи формальних програм дій Уряду за
часи Незалежності України. Все це привело до дисфункціональної і неефективної
штучно замонополізованої економіки, низьких заробітних плат, відсутності
повноцінних ринків (товарного, фондового, фінансового та ін.), енергонеефективних
підприємств і ЖКГ, зубожілого населення.
Для реалізації покращення конкурентоспроможності України, як держави, що
націлена на досягнення параметрів країн ЄС, новосформованому Уряду, на наш
погляд, необхідно провести декілька чітко окреслених етапів реформ:
1. Необхідно створити у Верховній Раді України справжню коаліцію –
стратегічно і відповідально, де нема місця політичним особистостям, або олігархам
та їх інтересам, а в основі покрокова програма дій виходу з соціально-економічної
кризи. Тобто має бути озвучена мета, яка повинна розширюватись до базових
соціально-економічних показників, з розписом – в якому стані країна буде через пів
року, 1 рік, 2 роки, 3 роки; для цього формується стратегія, як загальна, так і галузеві
стратегії – розроблені пірамідально, комплексно і підтримані не "вождями"
політичних партій, а фахівцями за напрямками реформ підкріплені розрахунками і
тактичним планом; тактичний помісячний план – що, хто, як, в які строки, з яким
обсягом ресурсів виконує для досягнення мети по реалізації плану. Це чіткий розпис
робіт Президенту, уряду і Верховній Раді України.
2. Ввести систему прозорого контролю за витрачанням бюджетних коштів,
приведення єдиних правил на митниці, по відшкодовуванню ПДВ, по використанню
природних ресурсів України. Необхідно провести приватизацію державного майна,
що є збитковим та не стратегічним для безпеки та соціально-економічного стану
населення. Приватизація має спрямовуватись на знаходження профільного соціальновідповідального інвестора, з чітким планом щодо реформування даного підприємства
+ зайнятість + прибутковість.
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3. Отримані кошти від пункту 2 направити в спеціалізований фонд стабільності
України.
4. В кожному обласному центрі України, або поруч з ним виділити 25-150 га
землі під індустріальні та інноваційні парки з підведенням дороги, електрики, води,
газу та забезпеченням безпеки, охорони, юридичними та бухгалтерськими послугами.
Призначити комітети розвитку і кураторства індустріальних/інноваційних парків
(представники Міністерства закордонних справ і ТПП + губернатор + місцева
громадськість + представники бізнесу), що сприяли б залученню, в першу чергу,
іноземного капіталу в нові інноваційно-індустріальні центри та захищали його від
рейдерства, рекету, свавілля чиновників. Унікальність для України та зручність для
закордонних інвесторів буде полягати в тому, що інвестору не потрібно буде
займатись дозвільно-адміністративними та непрофільними роботами, а він
зосереджуватиметься тільки на питаннях технічних, інноваційних та маркетингових,
що пов’язані з виготовленням продукції з високою доданою вартістю. Всі інші
питання на себе бере Управляюча компанія інноваційного/індустріального парку
(дозволи, бухгалтерські звіти, юридичне супроводження, охоронні послуги,
клінінгові послуги тощо).
5. Впровадити загальні і спрощені для платників податків, що виробляють
несировинні товари (послуги) з високою доданою вартістю на експорт низькі
податкові ставки (не вище 15% для податку на прибуток, податку на додану вартість,
подоходного податку).
6. Якщо надходження по податкам деякий час будуть «давити» на бюджет, то
для цього доцільно використовувати кошти з пункту 2.
7. Необхідно впровадити поступові заходи із спрощення і лібералізації
валютного регулювання для реальних інвесторів-нерезидентів, для імпортного
обладнання, для експортерів-резидентів.
8. Сировинно-видобувні підприємства і виробництва з низьким ступенем
обробки мають поступово, вдосконалювати організацію власного виробництва і
глибину переробки, закуповувати вітчизняні та іноземні більш продуктивні
технології. Україна потребує інвестицій в основні фонди (зношення за останні 5 років
збільшилось по промисловості з 75% до 85%), в обладнання і програмне
забезпечення, а не в іноземних футболістів і закордонну нерухомість. Власники
вітчизняного крупного бізнесу, якщо цього не розуміють, то їх необхідно позбавляти
права власності, як осіб, що не виконали соціально-економічних умов приватизації та
провести повторну приватизацію зі знаходженням більш відповідальних інвесторів.
Акції крупних підприємств (від 100 до 500 найкрупніших підприємств) мають
торгуватись на фондовій біржі і мати у вільному обертанні мінімум 15-30 % акцій,
регулярно звітувати про свою діяльність та виплачувати дивіденди в Україні. Для
формування середнього класу в Україні доцільним є запровадження оновленого
законодавства в системі корпоративного управління – відмінити і відійти від законів
по типу «Squeeze out» (що приведе до монополізації крупних підприємств і володіння
ними тільки декількома сім’ями в Україні) і навпаки стимулювати регулярну виплату
дивідендів АТ своїм акціонерам в Україні, тобто впровадити систему, коли
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міноритарний акціонер, що проголосував на зборах акціонерів за виплату дивідендів
– отримував їх, навіть коли мажоритарний акціонер голосує проти.
9. В Україні немає жодного державного органу влади, або законопроекту, що
сприяв би появі середнього класу. На наш погляд, тільки впровадження повноцінних
ринків (фінансового, фондового, товарного, електроенергетики тощо) в Україні і
відхід від монополій та олігополістичних олігархічних утворень може сформувати
середній клас в Україні. Особливо важлива роль належить фондовому ринку і
залучення до нього широкої маси дрібних інвесторів та мережі фінансових компаній.
Діюче вітчизняне законодавство в регулюванні фондового ринку опирається в
основному на вибіркові ліберальні постулати, що не дають можливості появи і
переходу малого бізнесу в середній, а середнього в крупний, щоб власник на активи
був реально підзвітний, прозорий і відповідальний по відношенню до суспільства й
інвесторів, а також ефективний. Все регулювання на фондовому ринку України
зводиться до консервації діючих процесів в корпоративному середовищі та імітації
щодо цивілізованого реформування. При цьому фінансово-промислові олігархічні
групи в більшості випадків продавали акції належних їм підприємств на біржовому
ринку, щоб зробити компанію формально публічним акціонерним товариством, а не
для того, щоб залучити додаткові кошти, або зробити її публічною і підзвітною
суспільству. Прибуток від діяльності цих підприємств виводиться в офшори,
дивіденди в Україні не сплачуються, гальмується розвиток, як підприємств, так і
суттєво звужується фондовий ринок України. До цих чинників можна додати й безліч
інших чинників у вигляді недовіри населення до державних органів влади і
олігархічних фінансово-промислових груп, перманентної і багаторазової девальвації
курсу гривні, відсутності можливостей щодо мінімізації ризиків від втрат при
інвестуванні на фондовому ринку України тощо. Все це разом спотворює і гальмує
розвиток вітчизняного фондового ринку за рахунок коштів внутрішніх та іноземних
інвесторів.
В усьому цивілізованому світі відповіддю на ризик і збитки повинен бути
перехід активів в руки більш ефективніших власників, але в Україні діє
законсервована і корумпована система, коли крупний бізнес залучає до себе на
«службу» чиновників державних органів влади, що призводить до суттєвих втрат
держави, наносить збитки в середовищі міноритарних акціонерів та знищує
інвестиційний клімат в Україні. Тому приватизація державного майна в Україні
проходить не за принципом залучення ефективного профільного власника з
можливістю активного розвитку бізнесу, створення робочих місць, посилення
експортного потенціалу держави, а навпаки, є намагання принизити роль фондового
ринку, роль відкритих і транспарентних аукціонів, роль інвестиційних зобов’язань
тощо – в угоду певній олігархічній структурі, що в зв’язці з корумпованими
чиновниками, відбирає підприємство(а) у народу України за неадекватно низькі суми
коштів
(прикладом
можуть
бути
найбільші
вітчизняні
емітенти:
ВАТ «Криворіжсталь»,
ВАТ «Запоріжсталь»,
ВАТ «Дніпроенерго»,
ПАТ «Укртелеком», ВАТ «Укрнафта» та ін.). Тільки з ВАТ «Криворіжсталь»
повторна, більш прозора приватизація принесла в бюджет в 5 разів більше коштів.
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Тому, на наш погляд, Україні є сенс повністю переглянути політику приватизації та
сформувати її за європейськими стандартами, коли провідну ціноутворюючу,
інвестиційну, регулюючу роль виконує фондовий ринок, який представлений
широким спектром інвесторів (приватні, фінансові компанії, інвестиційні банки,
приватні інвестиційні фонди, державні і приватні пенсійні інвестиційні фонди,
реально функціонуючі венчурні інвестиційні фонди тощо).
10. Необхідно ввести у вітчизняне законодавство Закон про компрадорську
еліту, суть якого полягає в тому, щоб не можливо було монополізувати якесь
підприємство, або державний орган влади та використовувати його для власного
збагачення і збагачення своєї сімї на шкоду суспільним інтересам. Крім того, те що
на сучасному етапі відбувається з економікою України (сировинна спрямованість) і
відсутність стратегії розвитку інноваційно-орієнтованої економіки, економіки зі
зростаючою частиною галузей з більш високою переробкою і доданою вартістю; без
"точок зростання" і нових сфер діяльності – Україна рухається по спіралі все більшої
деградації, при цьому існуючі олігархічні клани за підтримки корумпованих
чиновників виконують роль закріплення цієї спіралі. Тому Закон про компрадорську
еліту унеможливить, або суттєво знизить гальмування та феодалізацію
капіталістичних відносин в Україні. На наш погляд, доцільним є такі провідні
положення до цього закону: державним службовцям 1-3 рангів, заборонити іншим
членам їх сімей включно до двоюрідних братів і сестер та пов’язаним особам –
балотуватися в депутати і займати державні пости, а також займатися бізнесом, але
можна викладати, лікувати, воювати на не керівних посадах; кожна покупка має бути
підтверджена зарплатними доходами, а не «виграшами», або «успішною дружиноюбізнеследі»; хочеш мати нерухомість в Лондоні або Монако, вкладай на таку ж суму
в Україну; хочеш дітей своїх навчати в Гарварді, тоді з Гарварда запрошуй в
українські університети викладачів і т.д., кращих учнів середніх загальноосвітніх
шкіл навчай за свій рахунок в Гарварді з контрактом, щоб потім вони відпрацювали в
Україні мінімум 10-15 років; якщо пограбував Україну і вивів гроші в Ізраїль, РФ,
Китай або на який інший офшор і зник – дати найширші повноваження і стимули
діяти силам спецоперацій, щоб знайти і привезти мертвих або живих з показаннями
на подільників в Україні, як це до речі робить МОСАД, ЦРУ, ФСБ. Такий підхід
суттєво знизить кількість охочих до швидких грошей з України, її бюджету і за
рахунок простих українців. Крупний і середній бізнес відійде від повальної тінізації
свого бізнесу та розірветься його зв’язка з корумпованими банками, державними
чиновниками; суттєво знизиться офшоризація українських компаній, що в цілому
також наблизить нашу державу до європейського цивілізаційного простору.
11. Дешева і висококваліфікована робоча сила з цивілізованим і зрозумілим
доступом до логістики, енергії і ресурсів, коли немає суттєвих бюрократичних
процедур, монополістично-олігополістичних утворень та суттєвих валютних
обмежень – дають в східноєвропейському регіоні Україні значні перспективи для
швидкого економічного оновлення і зростання.
Відзначимо, що цивілізовані країни в ХХІ столітті перейшли від
індустріального до інформаційно-інноваційного шляху розвитку, тому наука і
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наукова діяльність є пріоритетною в усіх напрямках, даючи «поштовх» і «точки
випереджального зростання» для розвитку всієї соціально-економічної системи
країни. Враховуючи важливість залучення іноземних інвесторів у оновлену
соціально-економічну систему України, необхідно відзначити й важливість
формування внутрішніх пріоритетів щодо її розвитку. Так, пріоритети в сучасній
Україні, на наш погляд, повинні бути збудовані правильно: а) будь-яке політичне /
державне рішення повинне мати серйозну наукову обґрунтованість і експертну
підтримку; б) фінансування інновацій, науки і вчених має бути пріоритетним та мати
стратегічний підхід, потрібно націлюватися на створення довгострокових зв'язків у
трикутнику «державне управління - наука і освіта - бізнес-середовище та соціальна
сфера»; в) створити в країні систему стимулів для вчених, а не виштовхування їх в
іноземні гранти або за кордон.
Таким чином в нашій країні можливе відродження виробництва, покращення
соціальних стандартів, створюється конкурентоздатна і заможна економіка України,
що гармонійно інтегрується до країн східноєвропейських країн, а в подальшому
поступово з підвищенням стандартів і до країн ЄС в цілому.

ЗЯБІЦЕВА О. О.
Голова Дніпрорудненської дитячої
громадської організації інвалідів
" Весела райдуга"

РОБИТИ ДОБРО ПРОСТО!
Сильна людина — це не той, хто перемагає слабкого,
а той, хто допомагає слабкому стати сильним.
Анотація: Особливій дитині без допомоги дуже важко інтегруватися в
сучасному суспільстві, коли державі не до проблем дітей з обмеженими
потребами. Тільки розмови, але до справи не доходить, якщо мова йде про
благоустрій або розширення житла, дотації на ліки, пільги на медичне
обслуговування, отримання спеціальних пристосувань: колясок-крісел, різних
девайсів, санітарних пристосувань, що значно покращує їх якість життя.
Дітям з обмеженими можливостями необхідна не тільки турбота у
сфері соціальних послуг, але і навчання для социализированния в суспільстві.
Їх треба вчити докладати зусилля, долати біль, страх, невпевненість у собі, що
б вони могли досягати позитивних результатів. Коли діти-інваліди отримують
увагу, підтримку і любов, відбуваються чудеса – становлення особистості!
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Команда Дніпрорудненскої дитячої громадської організації інвалідів
«Весела райдуга» пропонує вирішення такого непростого завдання –
створення в місті ДИТЯЧОГО ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ, де будь-яка дитина,
незалежно від свого соціального статусу, зможе безкоштовно займатися
творчістю, розкривати свої таланти, розвиваючи їх до професійного рівня,
домагаючись суспільного визнання. Отримувати допомогу кваліфікованих
фахівців: психологів, логопедів, реабілітологів та інших вузьких докторів.
Непростим дітям потрібні спеціальні умови для всебічного розвитку, що б
стати рівноправними членами суспільства. Ми хочемо дати можливість
утвердити кожній дитині своє право на самореалізацію у житті.
Ключові слова: ДДГОІ «Весела райдуга», особливі діти, діти з
обмеженими потребами, діти-інваліди, непрості діти, становлення особистості,
Дніпрорудненска дитяча організація, «Весела райдуга», дитячий осередок
розвитку, безкоштовно займатися творчістю, розкривати свої таланти,
спеціальні умови, рівноправні члени суспільства, право на самореалізацію,
Європейські цінності, калейдоскоп кольорів, веселка любові, мрії збуваються,
робити добро просто, Школа успішного життя, Я – особливий і талановитий!,
Нова нація, безбар'єрного зоною пересування і спілкування, власною
інфраструктурою і великими можливостями для самореалізації, процес
перетворення державної мотивації, незахищені громадяни нашої держави.
Останнім часом дуже багато говорять про кризу, проблеми та
Європейську інтеграцію нашого суспільства. Європейські цінності орієнтовані
на захист прав людини, всебічний розвиток особистості та індивідуальності,
незалежно від його фізичних особливостей. Вони посилюють дію соціальної
адаптації, зміцнюють моральні цінності і культуру виховання, відкривають
двері для більших можливостей і самореалізації як цілісної особистості. Дуже
важливо допомогати тим, у кого є обмежені можливості. Як допомогти таким
людям стати рівноправними громадянами своєї країни?
Веселка виникає, коли сонячне світло заломлюється і відбивається в
крапельках води, створюючи калейдоскоп кольорів та дарує всім радість і
гарний настрій. Так сталося з нашою маленькою командою однодумців, які
організували дозвілля своїх дітей, на дитячому майданчику біля свого
будинку. Ця краплинка доброти перетворилася в веселку любові, де всі мрії
збуваються!
Хочемо поділитися своїм досвідом як прості люди, об'єднавши свої
зусилля в міську громадську організацію, навчилися долати і справлятися з
труднощами і проблемами, щоразу піднімаючись на сходинку вище.
Була складена ігрова програма "Школа успішного життя". Мета якої
було навчити дітей мріяти і докладати зусилля, досягати поставленої задачі.
Адже не таємниця, що, чим раніше людина розкриває свої здібності і таланти,
тим більшого вона зможе досягти у житті! Під час цих вуличних заходів, стали
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створюватися дитячі команди, які змагалися в умінні робити добро для свого
міста: стежити за чистотою і порядком на ігрових майданчиках, садити квіти
біля свого під'їзду, влаштовувати концерти та театральні вистави для жителів
свого двору. Завдяки уважності дітей, були виявлені відкриті каналізаційні
люки, які перебували на території житлових будинків по всьому місту. Після
колективного звернення в Міську Раду, все було усунуто.
Хочемо звернути вашу увагу на те, що найбільш старанними,
відповідальними та активними були діти з обмеженими можливостями, діти з
фізичними потологиями, діти з багатодітних сімей та діти з неблагополучних
сімей. Спільні ігри з однолітками, а головне спілкування на рівних, де віталося
взаємоповага, моральна підтримка та дружелюбність, розкривали у дітей
здібності, а головне - давали можливість бути корисними!
Спостерігаючи за своїми дітьми ми побачили позитивні зміни в їх
поведінці. Було вирішено проводити такі заходи щороку, плануючи і
розподіляючи відповідальність між собою. Але як відомо, чим більше дітей,
тим більше витрат. У 2010 році, було вирішено відкрити Дитячу громадську
організацію інвалідів «Весела райдуга», так як в нашій команді переважали
діти з обмеженими можливостями та з іншими фізичними відхиленнями. На
зібрані добровільно членські внески, спонсорську допомогу підприємців та
мешканців нашого міста, ми мали можливість проводити не тільки
розважальні заходи, але й організовувати захоплюючі походи, цікаві подорожі,
великі свята. Ініціативі активістів не було меж: вони вигадували історії і
втілювали їх у театралізована вистава; співали, танцювали, організовували
різноманітні акції та благодійні заходи; збирали іграшки для дитячого
будинку; вивчали історію виникнення нашого міста, записуючи розповіді своїх
дідусів і бабусь у "Книгу пам'яті"; придумували костюмовані привітання з
подарунками зробленими своїми руками до Нового року та Різдва Христового
для багатодітних сімей та дітей інвалідів; влаштовували збір коштів для
невідкладного лікування і врятування життя хворої дитини.
Минув деякий час, наша громада об'єдналася в одну дружну команду,
де спільно вирішувалися складні життєві ситуації, а їх, повірте, чимало, коли
дитина постійно хворіє або не може самостійно пересуватися. Наші діти
виросли, стали вчитися в професійних вузах, але багато з них втратили інтерес
до навчання, тому що зрозуміли, що це не те, чим вони хотіли б займатися в
житті. Особливо важко доводиться молодим людям з фізичними
обмеженнями, що б щось змінити на краще у власному світі. Ми зрозуміли, як
важливо розкривати ще в дитинстві здібності і таланти, знаходити ті напрямки
в творчості, в яких хотілося б реалізовуватися.
На загальних зборах було прийнято рішення створювати нові
тренінгові програми «Я – особливий і талановитий!» та «Нова нація», які
зможуть залучити підростаюче покоління до суспільно-корисної діяльності;
сприяти формуванню у свідомості підлітків високої культури, духовності,
моралі та здорового способу життя; розвивати творчі здібності; виховувати
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всебічно цілеспрямовану особистість, коригуючи психічний і емоційновольовий розвиток.
Під час реалізації цих програм, з'явилася необхідність у створенні
«Дитячого осередку розвитку», що б це приміщення було зручно облаштоване
згідно з потребами непростих дітей: обладнано спеціалізованими санвузлами,
теплими підлогами і стало їх вільної безбар'єрного зоною пересування і
спілкування, з власною інфраструктурою і великими можливостями для
самореалізації!
Як відомо, хороша ідея об'єднує і згуртовує команду, піднімає на
новий рівень можливостей, як громаду. Ми подали Заявку на участь у
"Державній програмі інноваційного стратегічного розвитку України", для
отримання Гранду на реалізацію наших ПРОЕКТІВ.
Ми віримо, що об'єднавши зусилля, ми зможемо досягти поставленої
мети.
Сподіваємося, що механізм Європейської інтеграції зможе
налаштувати процес перетворення державної мотивації для нарощування
інноваційного потенціалу України та стане ефективним для блага і самих
незахищених громадян нашої держави!
Annotation. special child without assistance is very difficult to integrate
into modern society where the state not to problems of children with disabilities
needs. Just talk, but not an issue when it comes to the improvement or expansion of
housing subsidies for medication benefits for medical care, receive special
equipment, strollers, chairs, variety of devices, sanitary devices, which greatly
improves their quality of life.
Children with disabilities need not only taking care of social services, but
also training for sotsyalyzyrovannyya in society. They should be taught to make
efforts to overcome pain, fear, self-doubt that they could achieve positive results.
When children with disabilities receive attention, support and love, miracles happen
- of personality!
Team Dniprorudnenskoyi children's public organization of disabled "Gay
Rainbow" offers a solution to this difficult task - the creation in CHILDREN cell
development where any child, regardless of their social status, will be free to engage
in creativity, reveal their talents and developing them to a professional level, seeking
public recognition. Get help qualified specialists, psychologists, rehabilitators and
other bottlenecks doctors. Unsimple children need special conditions for the full
development of what would become equal members of society. We want to enable
every child to assert their right to self-fulfillment in life.
Keywords: DDHOI "Gay Rainbow", special children, children with
disabilities needs, disabled children, difficult children, of personality,
Dniprorudnenska children's organization "Gay Rainbow", a children's center of
development, free to engage in creativity, reveal their talents and special conditions ,
are equal members of society, the right to self-realization, European values, a
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kaleidoscope of colors, rainbow of love, dreams come true, just to do good,
successful school life, I - special and talented !, new nation, barrier-free area of
movement and communication, and own infrastructure great potential for selftransformation process of state incentives, unprotected citizens
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Дійсний член Української академії наук,
Почесний громадянин міста Ніжин

НІЖИН ШУКАЄ ТУРИСТІВ ТА ІНВЕСТОРІВ
З глибин обпалених століть явився нам
із сонця і роси Унежен- сад у уарах
верховіть, наш ніжний град у золоті краси.
Понад Остром, де верби в синій млі і тишина
помінить береги. Як діамант поліської землі.
Наш ніжний град іскриться на круги.
Анатолій Шкуліпа
У статті проведено аналіз культурної, духовної та історичної спадщини міста
Ніжина, наведено перелік пам'яток архітектури та культури. Названо десять див
міста.
Автором пропонуються першочергові завдання щодо поліпшення
інфраструктури міста Ніжина, перераховані вільні земельні ділянки, резерви
інженерної інфраструктури. Відзначено великий інтелектуальний та професійний
потенціал міста, вигідне транспортне сполучення, географічне розміщення, що
сприяє потенційної інвестиційної привабливості міста.
Ключові слова: Ніжин, пам'ятки архітектури, потенціал міста, культура,
інвестиційна привабливість, міська інфраструктура
В статье проведен анализ культурного, духовного, исторического наследия
города Нежина, приведен перечень памятников архитектуры и культуры. Названо
десять чудес города.
Автором
предлагаются
первоочередные
задачи
по
улучшению
инфраструктуры города Нежина, перечислены свободные земельные участки,
резервы инженерной инфраструктуры. Отмечен большой интеллектуальный и
профессиональный потенциал города, выгодное транспортное сообщение,
географическое размещение, что способствует потенциальной инвестиционной
привлекательности города.
Ключевые слова: Нежин, памятники архитектуры, потенциал города,
культура, инвестиционная привлекательность, городская инфраструктура
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The article analyzes the cultural, spiritual and historical heritage of the city of
Nizhyn. A list of monuments and historical sights is given. Also ten wonders of the city are
mentioned.
The author suggests some ways to improve the infrastructure of the city of Nezhin,
lists the available land and engineering infrastructure reserves. The great intellectual and
professional potential of the city, as well as a favorable transport connections and
geographical location are noted. All these factors contribute to the potential investment
attractiveness of the city of Nizhyn.
Keywords: Nizhyn, monuments and historical sights, potential of the city, culture,
investment attractiveness, urban infrastructure
Ніжин – місто в якому хочеться жити і працювати. Це- історичне, культурне,
освітнє, релігійне і торгове місто на Поліссі і в той же час державного та
Європейського значення. Воно одне із стародавніх міст України, яке може
похвалитися більш ніж тисячолітньою історією.
Водночас Ніжин – одне з небагатьох міст, яке зберегло багато в чому
планування та забудову 17-18 століть і характерні риси свого історичного минулого,
має вигідне територіальне розташування та розгалужене транспортне сполучення з
регіонами держави, багатьма країнами СНГ Європи ( автомобільне, залізничне, має
свій аеродром).
Промислова продукція підприємств (їх 13) експортувалась у 12 країн світу та
Європи культурні зв’язки організовані з багатьма країнами Східної та Центральної
Європи.
В Ніжині із населенням 75 тисяч чоловік на площі міста 43кв. км нараховується
300 дивних будівель та пам’яток, з яких 70 мають велику культурну та історичну
цінність.
Тому ведуться відповідні роботи щодо організації та створення історико культурного заповідника « Ніжин Стародавній», листом № 137/ 11-03 від 13.03.1996
р. заступник Голови Держкомтуризму України Ю.М. Шумейко повідомив, що
вирішено питання про включення Ніжина до системи маршрутів Намисто
Славутича.
Ніжин розташований на березі тихоплинної річки Остер на відстані 128км від
столиці України – м. Київ та 90 км від обласного центру- м. Чернігів.
Діють вищі навчальні заклади зокрема.
- Ніжинський Державний педагогічний Університет імені М.В. Гоголя якому
більше 200 років і його початок пішов від Гімназії вищих наук князя
Безбородька.
- Агрономічний інститут Національного Університету Біоресурсів та
Природокористування.
- Ніжинський факультет Київського інституту Економіки та Бізнесу.
- Навчально – Консультативний центр Університету Сучасних знань
Національної Академії педагогічних наук України.
Таким чином місто відоме як один із центрів освіти.
Середню спеціальну освіту здобувають у навчальних закладах міста:
- Агрономічний коледж
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- Ніжинський медичний коледж Чернігівської обласної ради
- Училище культури та мистецтв імені М. Заньковецької
Середню професійну освіту здобувають у професійних навчальних закладах міста:
-Агротехнічний ліцей
Професійно – технічне училище ПОБУТУ № 2. Загальну середню освіту здобувають
у № 7 загальноосвітніх школах та Ніжинському обласному педагогічному ліцею
Чернігівської обласної ради на базі Ніжинського Державного Університету імені М.
В. Гоголя.
Восьмий десяток років радує глядачів Державний Академічний Драматичний
театр імені Коцюбинського, де працює один заслужений артист України та одна
народна артистка України.
Вісім спеціалізованих музеїв та Ніжинський краєзнавчий музей імені І.
Спаського пропонують відвідувачам експозиції про актуальне минуле та сучасне
місто.
В історію міста назавжди вписані славетні та знаменні імена видатних діячів
освіти, культури, які тут народилися, вчилися, працювали або відвідували Ніжин –
М.В. Гоголя, М. К. Заньковецького, Т.Г. Шевченко, М.І.Глінка, Е. П. Гребінко, М. С.
Самокиш, Л. І. Глібов. Місто відвідували М. В. Ломоносов, О. С. Грибоєдов, Марко
Вовчок, О. С. Пушкін. Перший мореплавець кругосвітньої подорожі народився в
Ніжині започаткував та створив океанологію – Ю. Ф. Лисянський.
Головний конструктор перших космічних кораблів академік С. П. Корольов
прославив Ніжин, де проживав в дитячі роки.
Високий інтелектуальний потенціал міста, на розвиток освіти, науки та науково –
практичної діяльності працюють:
-понад 200 кандидатів наук;
-біля 20 докторів наук, професорів;
-5 магістрів державного управління.
Місто Ніжин – це місто трударів, молоді та студентів.
Понад 400 років тому отримав Магдебурзьке право на самоврядування. У свій час
в даному Ніжині був одним із найбільших в Україні центрів ремісничого ювелірного
виробництва.
Декілька десятків пам’ятників діячам культури, літератури, історії та героям
війни розміщені на території міста. Першим на Україні споруджено в Ніжині
пам’ятник М. В. Гоголю у сквері, що носить його ім’я. Радує очі увіковічена постать
першої народної артистки України М. К. Заньковецької на постаменті у сквері її
іменем центральному міському парку імені Т.Г. Шевченка відкрито пам’ятник автору
,, Кобзаря,,. Увіковічено Герої, що здобували Перемогу у великій Вітчизняній Війні
та проявили героїзм у далекому Афганістані. Споруджено понад десятків років тому
перший в Україні пам’ятник Огірку, що давно є візиткою тисячолітнього Ніжина.
В місті надзвичайно розвинуті культура та мистецтво. Про Ніжинських
танцюристів та вокалістів ( як дорослих так і юних) знають далеко за межами
держави у країнах СНГ та ближнього зарубіжжя. Успішно працює в Ніжині
банківська система, розвинута внутрішня автотранспортна мережа на 16 маршрутах.
Спортсмени Ніжина з багатьох видів спорту являються призерами та чемпіонами
України, Європи, світу.
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Ніжин був і залишається торговим містом. Відомими найбільшими і знаними
були Всеїдний, Троїцький та Покровський ярмарки. Останній більше 10 років як
відновлений і дійшов до державного рівня. В духовній сфері Ніжин – надзвичайний
край. Велика гама духовних скарбниць. Діють 13 церков, 2 монастирі (жіночій та
чоловічий), 18 конфесій, 37 релігійних громад.
Перелік
Пам’яток архітектури м. Ніжина, що включені в Державний реєстр і мають
охоронний номер згідно Постанов Ради Міністрів України від 24 серпня 1963 року №
970 (п.п. 80-89 ) та від 06 вересня 1979 року № 442 ( п. п. 90-92 ):
№
Рік
п.п.
Найменування
спорудАдреса
ження
80

Миколаївський собор

1668

вул. Батюка, 16

81

Введенський собор

1778

вул. Овдіївська, 46

82

Ліцей

1805

вул. Крапивянського

83

Грецька Всіхсвятська церква

ХVIIIст.

вул. Гребінки, 19

84

Грецька Михайлівська церква

1714-1731

----------------

85

Троїцька церква

1733

----------------

86

Свято-Покровська церква

1757

вул. Нова Покровська, 23

87

Благовіщенський собор

1716

вул. Яворського,14

88

Іванівська церква

XVIIIст.

вул. Гоголя, 4

89

Купецький будинок

XVIIIст.

вул. Гребінки, 21

90

Миколаївський Храм СвятоПокровської церкви

1743

вул. Нова Покровська, 23

91

Спасо –Преображенська церква

1757

Вул. Московська

92

Житловий будинок

XVIIIст.

Вул. Студенська, 2

Духовно перлиною вважається Благовіщенський собор, збудований на кошти
мецената, митрополита Стефана Яворського, як пам’ятник в честь перемоги над
шведами під Полтавою. При соборі розташувався чоловічий монастир ( нині
відновлений ). Митрополит мріяв заснувати при монастирі `` Колегію вчених
монахів``, тому що монастир був у якийсь період центром просвітництва та культури
духовності.
Архітектурним єдиним комплексом стали Грецькі храми, де в 17 столітті було
відкрито грецьку школу. А пізніше – грецьке училище. В Ніжині діє єдиний на
Україні музей поштової станції, що розміщений в одній із будівель комплексу і
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приймає гостинно відвідувачів. Загалом комплекс будівель поштової станції
потребує відновлення та реставрації.
Потребують завершення реставрації також:
-Миколаївський Храм Свято – Покровської церкви;
-Спасо – Преображенська церква ;
- Церква Іоанна Богослова ;
- Благовіщенський Собор ;
- Греко – Михайлівська церква ;
- Троїцька церква.
Велика інвестиційна привабливість Ніжина :
-Вигідне транспортне сполучення щодоби до столиці м. Києва курсує 20
єлектропотягів;
-Вигідне географічне розташування ;
-Великий інтелектуальний потенціал професіоналів (робітників, інженерно –
технічних працівників );
- Не використані виробничі потужності діючих промислових підприємств ( НВК,
Прогрес,, ТОВ ,, Завод Ніжин сільмаш,, ТОВ Ніжинський Мах завод,, Ніжинський
центральний ремонтний завод)
Наявність вільних ресурсів інженерної інфраструктури :
- По електроенергії -10 мега Ват;
- -Природний газ – 10 млн/рік;
- -Водопостачання _6,0 тисяч м3/добу.
Е вільні земельні ділянки під забудову нових підприємств :
-6,4 га по вул. Носівський шлях № 33 в промисловій зоні із 100% інженерного
забезпечення, транспортним автомобільним сполученням ;
-2,2 га із нерухомістю по вул. Носівський шлях № 54, а в промисловій зоні 100%
інженерного забезпечення, транспортним автомобільним сполученням ;
-площею 5, 2 га по вул. Космонавтів ( бувший цегельний завод № 2 ) із наявністю
електро мереж, залізної колії, транспортним автомобільним сполученням ;
-площею 8,55 га по вул. Прилуцька ( бувша база УНР) із забезпеченням
електроенергії, автомобільного сполучення та відновлення залізничної колії ;
-площею 30 га за територію ТОВ ,, КБГ фудс Ніжин,, по вул. Носівський шлях
-площею 8, 9 га по вул. Носівський шлях де раніше розміщувався будівельний
загін і є можливості відновлення інженерного забезпечення;
-декілька вільних земельних ділянок меншою площею згідно генплану міста.
Першочергові найголовніші завдання по Ніжину:
-збільшення надходжень до міського бюджету,
-загрузка потужностей існуючих діючих підприємств,
-спорудження нових підприємств,
-спорудження соціального житла,
-забезпечення повного працевлаштування жителів міста,
-завершення реставрації пам’яток архітектури,
- відкриття та організація історико – культурного заповідника,
-відновлення роботі:
-швейної фабрики,
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-фабрики художніх виробів,
-ТОВ,, КБГ ФУДЕ Ніжин по вул.Носівський шлях,,.
Необхідні інвестиції в розвиток Ніжина:
- Завершення реставрації пам’яток архітектури,
- Реконструкція центральної площі та вулиць стародавньої частини міста,
- Спорудження соціального житла,
- Реконструкція бульвару ім. Т.Р. Шевченка,
- Спорудження бібліотеки Державному Університету імені М. В. Гоголя,
- Реконструкція скверів=
ім. Гоголя
ім. Б. Хмельницького,
ім. Люби Губіної,
ім. Лисянського.
- Спорудження мототраси по вул. Носівський шлях №35 на земельній ділянці
площею 3,8 га;
- Спорудження велотраси ;
- Спорудження пам’ятника засновнику і меценату міської лікарні Миколі
Петровичу Галицькому ;
- Реконструкція навчального корпусу училища культури та мистецтв ;
- Капремонт вулиці ім. Коцюбинського та вулиці імені Пушкіна ;
- Завершення реконструкції навчального корпусу агротехнічного інституту;
- Реконструкція та прибудова клубу школи,, Ритм,, по вул. Гоголя;
- Реконструкція музею ім. М. К. Заньковецької;
- Реставрація комплексу,, Поштова Станція,,
- Завершення реконструкції I ої та II ої черг скверу ,, Театральний,,
- Реконструкція корпусів медичного коледжу та будівництво гуртожитку для
його студентів;
- Спорудження легкоатлетичного манежу;
- Спорудження сміттепереробного заводу;
Створення тисячолітнє місто надто красиве і неповторне в будь – яку пору
року.
Ніжин – чекає туристів, щоб показати свою минулість, історичну і сучасну
величність,
-чекає інвесторів для сприяння його розвитку, де є в наявності надзвичайні
можливості.
Приїздіть в Ніжин – вас зустрінуть тут гостинно, тому що Ніжин – місто
духовності
Михайло Панасович Харчук почесний громадянин м. Ніжин. Дійсний член
Української Академії наук 29 червня 2016р.
Дванадцять чудес Ніжина!
І. Всесвітньо відомий Гоголівський університет, якому понад 2010років.
ІІ. Драматичний театр та неповторна зворушлива професійна гра театральної труппи,
що зачаровує глядача.
III. Велика насиченість торгівельною мережею
- 6супермаркетів
- 7 міні-ринків
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- 2 великих ринків ( центральний та комунальний).
IV Незрівняна природна Аура та особливе духовне середовище в місті
V. Вожко найти ще аналогічне місто де так розвинута співоча танцювальна культура
та образотворче мистецтво, спорт.
VI. Цілодобово безперервний транспортний зв’язок із столицею.
VII. Знаний далеко за межами держави і на других континентах Ніжинський огірок.
VIII. Велика кількість пам’яток історії, культури, Архітектури.
IX. Велика інвестиційна можливість та привабливість (вільні земельні ділянки,
резерви інженерної інфраструктури).
X. Шостий рік, працює в Ніжині центр здоров’я «Нуга Бест» - салон корейського
турманієвого обладнання із гаслом – «Здоров’я в кожний дім». Це чудо центр
безкоштовно оздоровлює містян без ліків, капельниць, уколів, оперативного
втручання і добивається хороших результатів. Тому, салон називають «Домашній
санаторій ». Його послугами щоденно користуються понад 200 Ніжинців.
XI. Ніжин багатонаціональне місто. В тисячолітньому місті проживають
представники більше 25-ти національностей . Особливо активні та багато зробили і
роблять для розвитку його громади:
-Грецька;
-Асирійська;
-Польська;
-Єврейська.
XII. Велика кількість (16) хореографічних та хорових колективів (дитячих та
дорослих) – переможців обласних, Всеукраїнських, міжнародних, Європейських
фестивалів.
Список використаної літератури :
1. Григорій Васильович Самойленко (доктор історичних наук, професор).
,,Ніжне місто,,.
2. Юрій Юртович Власовець ,.Покоління переможців,, 19456-2010.
3.Православний Церковний календар. 2014р.
4. Постанова ради Міністрів України від 24 серпня 1963 р. № 970 ( п. п. 8089).
5. Постанова ради Міністрів Ккраїни від 06 вересня 1979 р. № 442 ( п.п. 9092).
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ДІАЛОГ ІЗ ЧИТАЧАМИ

БЕЛЬДИЙ Н.Н.
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА «НОВОТЕХ»

МОТИВАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ЛИЧНОСТЯМ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕНЧУРНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
«ВОЛЯ-ПРОЯВЛЯТЬ-СВЕТ/ЛОЕ»
АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ФОНДА «НОВОТЕХ» ОТКРЫТ НОВЫЙ СПОСОБ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ

ЗЕМЛИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ. ФИЗИЧЕСКИЕ

ЯВЛЕНИЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА ВПЕРВЫЕ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО В

№A2010 10792, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ И РАБОЧИХ
(ПАТЕНТ УКРАИНЫ № 85476).
ПРОЦЕСС
ВОСПРОИЗВОДИТСЯ,
БЛАГОДАРЯ
СПЕЦИАЛЬНЫМ

ПАТЕНТНОЙ ЗАЯВКЕ

РЕЖИМАХ ДЕМОНСТРАЦИИ ИЗОБРЕТЁННОГО УСТРОЙСТВА

ПРИРОДНЫЙ

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ФОРМАМ АНТЕНН И РЕЗОНАНСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ ЧРЕЗМЕРНОГО

«ВОЗБУЖДЕНИЯ» ПОЛЯРИЗОВАННОГО ПОЛЯ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ ЗАКОНОМЕРНЫЕ СВОЙСТВА
ИЗЛУЧАТЬ, ПРИНИМАТЬ И ГЕНЕРИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЛЮБОЙ ЗАДАННОЙ
ЛОКАЛЬНОЙ ЗОНЕ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ.
ПРИЕМА

РЕЗОНАНСНЫЕ ЭФФЕКТЫ КВАНТОВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДОСТИГАЮТСЯ ИЗ-ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЧАСТОТНЫХ

РЕЖИМОВ И

МОЩНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ С

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

ЗЕМЛИ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕРАЗРЫВНУЮ И

СТАБИЛЬНУЮ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВОЛНОВУЮ СВЯЗЬ С ПРИРОДНЫМ ВРЕМЕНЕМ, ЧТО
СОЗДАЕТ

УСЛОВИЯ

ДЛЯ

ОБРАТИМОЙ

ТРАНСФОРМАЦИИ

«ВОЗБУЖДЕННОГО»

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕЙ МОЩНОСТИ,
КОТОРАЯ

ГЕНЕРИРУЕТСЯ

В

ЛОКАЛЬНОЙ
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ЗОНЕ

В

ЦЕПИ

ПРИЕМНЫХ

АНТЕНН,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАССТОЯНИЯХ КВАНТОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИЗЛУЧАЮЩЕЙ (НОУ-ХАУ).

НОВЫЙ СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОСНОВАН НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕ
ИЗВЕСТНЫХ
КЛАССИЧЕСКОЙ
НАУКЕ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
СВОЙСТВ
АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ, ИМЕЮЩИХ ФОРМУ ПОЛУПСЕВДОСФЕР ЛОБАЧЕВСКОГО И
ВЫПОЛНЕННЫХ В ВИДЕ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ПРИ
ЗАДАННЫХ

РЕЗОНАНСНЫХ

ПАРАМЕТРАХ

ТРАНСФОРМИРОВАТЬ

И

ГЕНЕРИРОВАТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ

ЗЕМЛИ (НОУ-

ХАУ) ИЛИ ИЗ ЗАМКНУТЫХ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ СИСТЕМ БОЛЬШОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ

ЭНЕРГИИ

(ПАТЕНТ

УКРАИНЫ

№

76788

«ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР»).
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОВЕДЕННЫХ

НАУЧНО-

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ СЕГОДНЯ ПОЗВОЛЯЮТ
ТЕОРЕТИЧЕСКИ

ОПРЕДЕЛЯТЬ

РАБОЧИЕ

РЕЖИМЫ

И

ПРАКТИЧЕСКИ

ГЕНЕРИРОВАТЬ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В НУЖНОМ МЕСТЕ И В НЕОБХОДИМЫХ КОЛИЧЕСТВАХ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕАЛЬНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ, НАПРИМЕР: ЖИЛЫХ
ДОМОВ,

ОБЪЕКТОВ,

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ

И

САМЫХ

РАЗНООБРАЗНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА.

ВПЕРВЫЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И
ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КОТОРАЯ ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНО-ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКОЙ XXI ВЕКА, А ЕЕ УСПЕШНОЕ ОСВОЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ В ТЕЧЕНИИ БЛИЖАЙШИХ
5 ЛЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ УКРАИНЫ И ДРУГИХ СТРАН НЕОБХОДИМОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЭКСПЕРИМЕНТОВ

РЕАЛЬНО

ПОДТВЕРЖДАЮТ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТАКИМ СПОСОБОМ В ЕДИНИЦЕ ОБЪЁМА ПРОСТРАНСТВА,
НЕОБХОДИМО-ДОСТАТОЧНОЙ

МОЩНОСТИ.

ОТКРЫТАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

В

ВИДЕ

ПРОТОКОЛЬНЫХ ВИДЕО-ФОТО МАТЕРИАЛОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ДЕМОНСТРАЦИИ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ – ПРИЛАГАЕТСЯ:

- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
HTTP://RIEGT.COM/
- ICTV «ПРО ЦIКАВЕ» - HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=D-_25CMFQYK
- 5 КАНАЛ «IНТЕЛЕКТ» - HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UVQYOAZRI-0
- ФОНД «НОВОТЕХ» - HTTP://WWW.НОВОТЕХ.ORG
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ВОЛЯ-ПРОЯВЛЯТЬ-СВЕТ/ЛОЕ»:
1.
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕШАЕТ МИРОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ.
2.
УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ МОДУЛЬНЫХ УСТАНОВОК ГЕНЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ПРОСТРАНСТВА (УГЭ-П) ПОЗВОЛЯЕТ В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА
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ПРОСТРАНСТВА ГЕНЕРИРОВАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА.

3.

ДОСТИГНУТАЯ

ВЫСОКАЯ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИРОВАННО

УГЭ-П, ИСКЛЮЧАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

ФАКТОРЫ НА ОШИБКИ.

4.

ПОЛНОСТЬЮ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

5.

ПОЛНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИСКОПАЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ –

ГАРАНТИРОВАНО

ОБЕСПЕЧИВАЕТ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

КОНЕЧНОМУ

СУЩЕСТВЕННОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЮ.

УДЕШЕВЛЕНИЕ

ОКУПАЕМОСТЬ

СТОИМОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

СРЕДСТВ ДОСТИГАЕТСЯ В ТЕЧЕНИИ ОДНОГО ГОДА С МОМЕНТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

УГЭ-П – ОБЪЕКТА ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
6.
В
РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕНЧУРНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ВОЛЯ-ПРОЯВЛЯТЬ-СВЕТ/ЛОЕ», ФОНД «НОВОТЕХ» ВЗЯЛ
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННО-КООРДИНИРУЮЩЕЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ СТРУКТУРЫ ПО АККУМУЛИРОВАНИЮ РЕСУРСНО-ЦЕЛЕВЫХ АКТИВОВ
ФИЗИЧЕСКИХ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОДУЛЬНО-ФИКСИРОВАННОЙ МОЩНОСТИ.
7.
ЗАКРЕПЛЯЯ СТАТУС ОСОБО-ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА ФОНДА – «ЧЕЛОВЕКАТВОРЦА», УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ «ВОЛЯ-ПРОЯВЛЯТЬ-СВЕТ/ЛОЕ» ГАРАНТИРУЮТСЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА БЫТЬ АКЦИОНЕРОМ И ИМЕТЬ ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ,
ИЗГОТОВЛЕНИИ

И

ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ДЛЯ

СОБСТВЕННЫХ

ПОТРЕБНОСТЕЙ

УГЭ-П, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРИ ЭТОМ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВНООБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЛАНЕТАРНОМ УРОВНЕ.
ИНВЕСТОРАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ВЕНЧУРНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА И
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УГЭ-П», - МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ ОТ ОДНОГО И БОЛЕЕ КВТ:
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ

ГЕНЕРИРУЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

УГЭ-П
ФИКСИРОВАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

1 КВТ

5,52 КВТ

100 КВТ

1800 КВТ

350 $

1380 $ +

100000 $

1800000 $

ВЛОЖЕНИЯ

УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - ЯВЛЯЮТСЯ СТАРТОВЫМИ
ПАКЕТАМИ ЦЕЛЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ В
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА СОВМЕСТНО С АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПАТЕНТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
НА ПРАВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ГЕНЕРАЦИИ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ,
ЗАЩИЩЕННОГО
ПАТЕНТОМ УКРАИНЫ № 74089. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ОПЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ,
КОТОРЫЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ СОДЕЙСТВУЮТ СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЭ-П.
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ДОВЕДЕНИЕ ДАННОЙ РАЗРАБОТКИ ДО СТАДИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
УКРАИНЫ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ НАЧАЛА СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ВО ВНОВЬ
УЧРЕЖДАЕМЫХ КРЕАТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ,
ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И

ИНВЕСТОРАМ

(ВМЕСТЕ – УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ) ПРИУМНОЖЕНИЯ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОЦЕНКАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ РЫНОЧНАЯ
ТАКОГО УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА МОМЕНТ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВЫХ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
УГЭ-П, БУДЕТ ОЦЕНЕНА В ДЕСЯТКИ И СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО, ЧТО В РАМКАХ
СТОИМОСТЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЯВЛЯЕТСЯ

ОСОБО

ВАЖНЫМ

СТРАТЕГИЧЕСКИМ

МОМЕНТОМ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ.

КАК ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, РЕАЛИЗУЯ НАЦИОНАЛЬНОПЛАНЕТАРНУЮ ПРОГРАММУ «WWW.БУДУЩЕЕ-СЕГОДНЯ.ORG», АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ УЧРЕДИТЕЛЯМИ СОВМЕСТНО С ИНВЕСТОРАМИ ФОНДА ВО
ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА.
В

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «НОВОТЕХ» ПРОЦЕДУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДАННОГО ПРОЕКТА В УКРАИНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ С
РАМКАХ

УКАЗАНИЕМ В ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ,

- КАК «БЕЗВОЗВРАТНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ», КОТОРАЯ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ФОНДОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИЙ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ И ГАРМОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В
РАМКАХ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА О

ЛИЧНОСТЕЙ

ДОЛГОСРОЧНОМ

СОТРУДНИЧЕСТВЕ

И

ЦЕЛЕВОЙ

ВЗАИМОПОМОЩИ (ПРИЛАГАЕТСЯ), КОТОРЫЙ ГАРАНТИРУЕТ
ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТА С ПРАВОВОЙ МОТИВАЦИЕЙ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

СТАТУСА - «ЧЕЛОВЕК-ТВОРЕЦ».

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ УЧАСТНИКОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕНЧУРНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ВОЛЯ-ПРЯВЛЯТЬ-СВЕТ/ЛОЕ».
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УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

ЗВЕРНЕННЯ
учасників круглого столу
24 червня 2016 року в Українському союзі промисловців і підприємців
відбувся круглий стіл на тему «Податкова реформа: від стимулів для інвестицій до
заходів з протидії зменшенню податкової бази». Участь у заході взяли керівники
профільних Комітетів Верховної Ради України, представники галузевих асоціацій
бізнесу, великих підприємств, експертних установ, засобів масової інформації.
Метою круглого столу було обговорення основних положень законодавчих
ініціатив, направлених на протидію зменшенню податкової бази і переміщенню
прибутків за кордон, а саме:
1) запровадження податку на виведений капітал;
2) здійснення заходів щодо податкової лібералізації;
3) змісту пропозицій, які розробляються робочою групою для підготовки
законопроектів з питань протидії зменшенню податкової бази і переміщенню
прибутків за кордон:
- про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування
доходів КІК- контрольованих іноземних компаній);
- про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів
України (щодо разового декларування активів фізичних осіб).
У ході дискусії був представлений аналіз поточного стану декларування та
сплати податку на прибуток підприємств за підсумками 1 кварталу 2016 року, що
свідчить про вкрай негативні тенденції в економіці України навколо фінансового
стану підприємств, виведення капіталів за кордон на фоні уникнення від
оподаткування прибутків підприємств.
Так, станом на кінець 1 кварталу 2016 року 38 % платників податку на
прибуток з річним доходом понад 20 млн. грн., задекларували збитків понад 1
трильйон 86 млрд. грн. При цьому саме цими компаніями лише в 1 кварталі 2016
року було виведено за кордон за середньою ставкою податку на прибуток близько 12
млрд. грн.
Основну суму сплати податку на прибуток (понад 82 %) забезпечує лише 5
% суб’єктів (в основному це великі компанії – компанії з іноземними інвестиціями
та державні підприємства, які отримують дохід понад 100 млн. грн.).
Здійснений аналіз свідчить про неефективну систему оподаткування
податком на прибуток в межах чинного законодавства, наявні можливості для
уникнення від оподаткування, низький рівень протидії виведенню капіталів за кордон
при низькій податковій базі, заниження бази оподаткування саме великим бізнесом,
що створює загрози економічної безпеки країни та стримує інвестиції в Україну.
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Як прогнозують експерти, запровадження податку на виведений капітал
дозволить забезпечити:
- справедливий перерозподіл податкового навантаження між платниками
податків;
- скасування законодавчих прогалин, що дозволяють виводити капітал за
кордон без оподаткування;
- мінімізацію дискреції в ході перевірок правильності нарахування та сплати
податку контролюючими органами;
- спрощення адміністрування податку на виведений капітал за рахунок
скасування підстав для перевірки фінансового результату до оподаткування
платників податку;
- скорочення чисельності посадових осіб контролюючих органів, задіяних в
адмініструванні податку на виведений капітал;
- стимулювання внутрішнього та зовнішнього інвестора, надання
додаткового ресурсу для розвитку підприємств, розширення їхньої матеріальнотехнічної бази;
- відображення у фінансовій звітності підприємств достовірної суми
прибутків, скасування підстав для їх мінімізації, збільшення рівня довіри до
показників фінансової звітності з боку всіх користувачів, що є однією з передумов
для розвитку фондового ринку;
- можливість добровільного переходу суб’єктів малого підприємництва зі
спрощеної системи оподаткування на загальну.
Запропонована модель оподаткування дозволить збільшити надходження до
бюджету за рахунок унеможливлення виведення капіталів без оподаткування.
При цьому ця модель не вимагає скасування спрощеної системи
оподаткування. Спроби протиставити малий та великий бізнес через вимоги
запровадження будь-яких обмежень або скасування спрощеної системи
оподаткування як умови запровадження податку на виведений капітал не є
виправданими за своєю суттю та суперечать ідеям створення більш привабливої
загальної системи оподаткування та умов для добровільного переходу на сплату
податків на загальних підставах, стимулювання інвестиційної діяльності, протидії
зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон.
Саме тому питання спрощеної системи оподаткування повинно розглядатися
з позиції не тільки її збереження, але і надання додаткової державної підтримки
малому бізнесу, створення інфраструктури такої підтримки, зокрема окремої
міжвідомчої робочої групи з питань розвитку малого бізнесу при Комітеті Верховної
Ради України з питань податкової та митної політики.
Серед питань, які додатково необхідно вирішити з метою запровадження
податку на виведений капітал, учасники круглого столу назвали необхідність
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перегляду базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на
виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.
На сьогодні відповідно до постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 228 «Про
затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується
на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015
році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права
держави» такий норматив встановлений на рівні 75 %, що практично позбавляє
можливості для розвитку таких підприємств вже у поточному році. Зазначений
норматив, запроваджений у 2016 році, є занадто високим з огляду на запропоновану
систему оподаткування податком на виведений капітал, оскільки базою для
оподаткування цим податком буде уся частка прибутку, перерахована до бюджету за
нормативом 75 %, що вимагатиме нарахування та сплати податку на виведений
капітал за ставкою 20 % не за рахунок цієї суми, а додатково до суми сплачених
держдивідендів.
Учасники круглого столу відмітили необхідність здійснення лібералізації
податкового законодавства та проведення пенсійної реформи, що дозволить у
найближчій перспективі скасувати ЄСВ та, тим самим, знизити навантаження на
фонд оплати праці з метою створення підстав для легалізації бізнесу.
Крім цього, проведення податкової реформи передбачає негайне скасування
системи депонування коштів на електронних рахунках в СЕА ПДВ, яка вимиває
оборотні кошти бізнесу та створює підстави для корупції в особо великих розмірах.
На сьогодні «ручне» керування електронною системою, прогалини в методології
системи адміністрування ПДВ, вільний доступ органів держказначейства до залишків
на електронних рахунках платників податку фактично унеможливлюють повернення
коштів бізнесу в майбутньому («заморожені» кошти на ПДВ-рахунках не вважаються
надміру сплаченими коштами платників податку до державного бюджету). Крім
цього, інформаційні системи, що знаходяться в доступі вузького кола посадових осіб
(неважливо, де саме вони знаходяться: в ДФС України або в Міністерстві фінансів
України), завжди створюватимуть корупційні ризики та спроби «заробити» на їх
керуванні, «кришеванні» схем уникнення від сплати податків та формування
фіктивного податкового кредиту.
Спроби зберегти систему депонування коштів свідчать про бажання
максимально подовжити «життя» цієї хибної для бізнесу системи та вирішити
проблеми адміністрування податку саме за рахунок та кошти бізнесу, постійну
ілюзію можливості удосконалити систему з метою мінімізації негативного впливу на
економіку країни.
Щодо розробки законодавчих ініціатив з питань деофшоризації на
виконання Указу Президента України «Про заходи щодо протидії зменшенню
податкової бази і переміщенню прибутків за кордон» учасники круглого столу
зазначили наступне:
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1. Законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
оподаткування доходів КІК) та про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законів України (щодо разового декларування активів
фізичних осіб) стосуються всіх громадян України та несуть в собі ризики
перенесення акцентів з осіб, що скоїли корупційні діяння, на пересічених
громадян.
2. Зазначені законодавчі ініціативи можливо впроваджувати лише комплексно
шляхом проведення податкової та пенсійної реформи, створення умов для
легалізації доходів громадян, захисту прав власності. На сьогоднішній день
реформа податкової системи поки що не відбулася, умови для легалізації
доходів в повній мірі не створені, спрощення регуляторних вимог лише
створили підґрунтя для рейдерства та незаконного привласнення активів
підприємств.
3. Законодавчі ініціативи, що розробляються робочою групою при Комітеті
ВРУ з питань податкової та митної політики, повинні пройти широке
громадське обговорення. На сьогодні законопроекти розробляються без
залучення громадськості, у вузькому колі експертів та представників НБУ,
ДФС України, Міністерства фінансів України та ряду народних депутатів
України.
У зв’язку з цим, учасники круглого столу звертаються з проханням
підтримати:
1.
Впровадження з 1 січня 2017 року моделі оподаткування
податком на виведений капітал на основі узгоджених дій парламенту та уряду.
2.
Забезпечення подальшої лібералізації податкової політики
шляхом зниження податкового навантаження, а також скасування депонування
коштів на електронних рахунках в системі адміністрування ПДВ.
3.
Проведення розслідування всіх випадків корупційних діянь в
особо великих розмірах, результатом яких стало виведення капіталів за кордон
та уникнення від сплати податків (в межах антикорупційного законодавства).
4.
Проведення
громадського
обговорення
законопроектів,
розроблених на виконання Указу Президента України «Про заходи щодо
протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон» та
недопущення їх прийняття за скороченою процедурою та без врахування
результатів такого обговорення.
5.
Створення міжвідомчої робочої групи з питань розвитку малого
та середнього бізнесу при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової
та митної політики.
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ЗЮЗІНА О.І.
завідувач сектору соціальної політики
відділення стратегічного розвитку України
Української академії наук

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ВИХІД З
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
У статті розглянуті проблемні питання соціальної політики, щодо реформування на
шляху до Євроінтеграції.
Ключові слова :
добробут,
соціальна політика , бідність,
реформа,
євроінтеграція.
Постанова проблеми : соціальна політика, мета якої забезпечувати добробут
громадян ,щодо гідного життя , перебуває в кризовому стані. Підписавши Угоду про
асоціацію в 2014 р. Україна взяла на зобов язання нового курсу розвитку країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основу джерельної бази за темою
складають документи Організації Об єднаної Нації та інші міжнародні(5,6,7),
національні законодавства(1,2,3,4) та нормативно –правові документи,(8,9,10 )
наукові праці вітчизняних вчених.
Невирішені раніше проблемні питання.
З поступовим напрямком курсу України, до Євроінтеграції питання реформування
соціальної політики на шляху удосконалення законодавства України до стандартів
ЄС ще недостатньо розглянуті. .
Мета статті: здійснити аналіз соціальної політики , євроінтеграційний напрямок
розвитку країни, як вихід з соціально – економічної кризи.
Об єкт дослідження: впровадження Європейських стандартів , щодо покращення
стану життя в Україні.
Предмет дослідження : низький рівень життя в Україні. За стандартами ООН
Україна перетворилась на країну жебраків. Серед країн Європи, в Україні самі низькі
пенсії і зарплати. Мінімальна зарплата в Україні - 115евро.,. найнижча мінімальна
зарплата в Болгарії -- 184 евро., найбільша мінімальна зарплата в Люксембургу
1923 евро..
Мінімальна пенсія в Україні –44.6 евро., мінімальну пенсію в Європі
платять
італійським пенсіонерам – 460 євро. Найбільшу у Європі отримують фінські
пенсіонери - там середній рівень пенсій сягає 1344 євро..
Як підняти рівень життя в Україні? Як подолати бідність ?
Виклад основного матеріалу.
Головною цінністю держави –є людина .
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Соціальна політика – це система послідовних життєвих заходів, , спрямованих на
задоволення потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Між тим, в Україні це далеко не так.
На сьогодні, Україна перебуває в важкій соціально-економічній кризі. Низький
рівень життя , безробіття, низькі пенсії і зарплати. Весь час збільшуються ціни на
продукти харчування, ліки, тарифи та послуги ЖКГ, транспорту.
Пільги
скасовуються. Соціальні видатки з кожним роком зменшуються.
Центри зайнятості, фонди страхування на випадок безробіття та захворювання
зазнали корупційних схем.. Прожитковий мінімум –головний стандарт не
підвищується. В Законі України «Про державний бюджет на 2017 р « затверджень з
порушенням. Споживчий кошик з 2000р. не змінюється згідно потреб громадян.
Чисельність населення України на 2017р склала 42 млн. осіб. Знизилась
народжувальність , збільшились показники смертності , скороченість тривалості
життя.
Єкономічні і соціальні проблеми сприяли безробіттю, скороченню
обсягів
виробництва, зменшенню робочих місць. Зарплати виплачуються з постійною
затримкою.
Жити нема за що.
Уряд в своїх програмах не визначив стратегію на покращення становища
населення України, не визначено розвиток соціальної політики, як головного
напрямку розвитку країни. Не має систематики, наукового
обгрунтування ,
стратегічного розвитку соціальної політики
Реформи не проводяться.
Економіка не розвивається .Народ зубожіє
За індексом людського розвитку міжнародного індикатору якості життя,
який визначається на основі трьох показників: ( тривалості життя, рівня освіти і
рівня життя) , за 2016 р Україна посіла 86 місце у світі.
За індексом щастя , в 2016р. який розглядається за індикаторами :( добробуту
людини в країні, довголіття населення, , екологія ) Україна посіла 139 місце
За стандартами ООН, Україна перетворилася на країну жебраків. Подолання
бідності – одне з головних питань соціальної політики
Уряд в своїх програмах не визначив стратегію на покращення становища
населення України. Указ Президента України від 15 серпня 2001р.№637.2001
«Стратегія подолання бідності», Указ
Президента України «Про невідкладні
заходи з подолання бідності» від 26 лютого 2010 року N 274/2010 ,Постанова
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011р. №1057» «Про затвердження
Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період
до 2015 року « не реалізовувались
Система державного управління , яка визначається , як баланс діяльності
влади - громадськості - бізнес., є недосконалим , оскільки стороною обходяться
питання соціального діалогу в Україні.
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Соціальний діалог є інструментом правових, демократичних держав, що
забезпечує права і свободу громадян, високого рівня життя населення,соціально –
трудових відносин, зайнятості, професійної підготовки, умов праці, рівня оплати,
запровадження система страхування, створення сучасних систем освіти, здоров я ,
культури, соціального забезпечення і соціального захисту.
Запровадження соціального діалогу в систему державного управління є
необхідною умовою подолання кризових явищ, стабілізації суспільних відносин.
Кожен проект, ще до офіційного схвалення Урядом має обговорюватися членами
соціального партнерства. Соціальний діалог є основою соціально – економічного
устрою країни.
Між тим в Україні, не є досконалим механізм соціального діалогу. Урядова
сторона не бажає будувати з соціальними партнерами конструктивний діалог,
будувати соціальну державу.. проводить політику геноциду, обираючи населення
України . Бізнес працює над своїми інтересами. Тільки, громадськість поступово
набирає вагу, щодо рушійної сили в Україні.
16 серпня 2016р була підписана Генеральна Угода про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в
Україні. яка є недосконалою в формування стратегії соціальної політики на шляху
до Євроінтеграції -- подолання бідності та підвищення рівня життя.
Згідно Указу Президента № 615 «Про затвердження стратегії інтеграції
України до Європейського союзу.» від 11.06 98 р. . Україна взяла курс розвитку до
Євроінтеграції, щодо наближення стандартів України до стандартів ЄС, що є
дуже важливим в вирішенні питання подолання бідності.
Боротьба з бідністю завжди належала до пріоритетів Європейського союзу Вже у
Римській угоді 1957 р. ставилося завдання сприяти високому рівню зайнятості та
соціального захисту, рівності між чоловіками та жінками, сталому розвитку,
досягнення високого рівня конкурентоспроможності, захисту й поліпшення довкілля,
кращій якості життя, економічній і соціальній інтеграції та солідарності між
країнами – членами.
У 1975р було започатковано програму «Бідність -1» На період 1975 – 1993 роки, а
за рік до її закінчення Європейська Рада закликала країни – члени ЄС визнати
основне право людей на достатні ресурси, необхідні для гідного життя.
В Амстердамській угоді 1997р р. «поліпшення умов життя та відповідний
соціальний захист були визнані принципами діяльності співтовариства та його країн
– членів .
У 2005 р .Європейська Рада прийняла Спільну заяву про політику розвитку ЄС«Європейський консенсус із розвитку», де викоріння бідності в контексті
сталого розвитку визначено серед головних цілей співробітництва в рамках ЄС.
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Навесні 2010 р року Європейська Рада прийняла Стратегію соціально –
економічного розвитку Євросоюзу на період до 2020 року «Європа 2020» Усі
країни ЄС підтримли нову економічну стратегію, в рамках якої була прийнята
програма спільних дій на десять років з метою забезпечення соціального захисту
та економічного зростання
У вересні 2000року Україна приєдналась до Декларації тисячоліття ООН,
однією з цілей якої є викоріння бідності та голоду в світі
З резолюції Асамблеї 1800(2011) — боротьби з бідністю
4. Бедность порождает и влечет за собой невозможность пользоваться правами
человека и может быть преодолена только в том случае, если политика борьбы с
бедностью будет основываться на правах человека. В силу этого Совет Европы,
обладающий самыми эффективными правозащитными механизмами в Европе,
является важным участником борьбы с бедностью.
6. Ассамблея призывает государства-члены:
6.1. взять обязательство положить конец бедности: после того, как с принятием
Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, был взят курс на
преодоление бедности к 2015 году,
6.6. укреплять международную помощь и сотрудничество, направленное на
сокращение бедности ..
В Україні розпочалась робота зі встановлення цілей сталого розвитку на 20162030 роки,
1.1 До 2030 року ліквідувати крайню бідність для всіх людей в усьому світі (нині
крайня бідність визначається як проживання на суму менш ніж 1,25 дол. США на
день)
1.2 До 2030 року скоротити частку чоловіків, жінок і дітей будь-якого віку, що
живуть у злиднях у всіх їх проявах, згідно з національними визначеннями, принаймні
наполовину
. Основою сталого розвитку є невід’ємні права людини на життя та повноцінний
розвиток.
Нові цілі мають забезпечити інтеграцію зусиль щодо економічного зростання,
прагнення до соціальної справедливості і раціонального природокористування,
що потребує глибоких соціально-економічних перетворень в Україні та нових
підходів до можливостей глобального партнерства.
Для досягнення Цілей Сталого Розвитку на національному рівні Україна
здійснюватиме нові програми і проекти, які на практиці забезпечать
макроекономічну стабільність, екологічний баланс та соціальну згуртованість. ЦСР
служитимуть в якості загальної основи для подальших перетворень в Україні», саме так зазначив Президент України Петро Порошенко у своєму виступі на Саміті
ООН з Порядку денного в галузі розвитку на період після 2015 року, який відбувся в
рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, і під час якого було надано загальне
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бачення нових орієнтирів розвитку до 2030 року та визначено 17 Цілей сталого
розвитку.
6 січня 1941 р. у посланні до Конгресу американський президент Франклін
Делано Рузвельт проголосив чотири фундаментальні свободи, якими, на його
думку, мали володіти люди у всьому світі: свобода слова, свобода совісті,
свобода від страху та свобода від злиднів ,концепції яких ввійшли до статуті
ООН, де підтверджувалася віра у фундаментальні права, гідність і цінність
людської особи.
З загальної декларація прав людини
« Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на
осуществление необходимых для поддержания его достоинства
и для
свободного развития его личности прав в экономической, социальной и
культурной областях через посредство национальных усилий и международного
сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.
Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы
2.

Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную
оплату за равный труд.

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него
самого
и
его
семьи
и
дополняемое,
при необходимости, другими средствами социального обеспечения.
Статья 25
1 Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу,
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание,
который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и
его семьи, и право на обеспечение на
случай
безработицы,
болезни,
инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к
существованию по не зависящим от него обстоятельствам.
Міжнародний пакт про економічні ,соціальні та культурні права, прийнятий
Генеральною. Асамблеєю ООН, » признавая идеал свободной человеческой
личности, свободной от страха и нужды, который может быть осуществлен только,
если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими
економическими, социальными и культурными правами так же , как и своими
гражданскими и политическими правами.»
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Одна з умов прийняття нових країн до ЄС – відповідність їхнього законодавства
законодавству ЄС, тому в нашій країні триває активна робота з узгодження вимог
законів і нормативно-правових актів директивам ЄС
Міжнародна організація праці створена на підставі статутного принципу, згідно
з яким загальний і міцний світ може бути встановлений лише на основі соціальної
справедливості.
Одним з основних завдань МОП є бортьба з бідністю за поліпшення життевого
рівня трудящих розвиток соціального забезпечення. Боротьба з бідністю, за рахунок
збільшення зайнятості.
Важливе місце у нормативно-правовому полі з охорони праці займають міжнародні
договори та угоди· Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації праці. ·
Директиви Європейського Союзу. до яких Україна приєдналася в установленому
порядку.
Одним із головних завдань Європейської соціальної хартії є забезпечення
права на захист від бідності та соціального відчуження
.
16.03.20156р.була затверджена стратегія подолання бідності, розроблена
відповідно до Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, на 2014 =-2017 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року
№847 – р.
Таким чином, шлях до Євроінтеграції ,
запровадження Європейських
цінностей, наближення законодавства України до стандартів ЄС є шляхом
реформ соціальної політики, щодо подолання бідності в Україні.
Перспективи подальших досліджень
В процесі аналітики виявлено ряд тем, завдань на перспективу, яких і маємо
подальші дослідження, щодо реформ системи соціальної політики, її складової,
наближення законодавства до стандартів ЄС, подолання бідності , покращення
життя кожного українця в ім я МИРУ та ДОБРОБУТУ.
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ЛУНЬОВ Г.О.
академік Академії економічних наук України

Могутність, авторитет держави
і якість життя громади, залежать
від якості і відповідальності,
створеної нею влади.
Коротко і зрозуміло, істина
доноситься у віршах.
Автор

Становлення етносу, державності і меж України
Відбувалось на початку середньовічної давнини.
Тоді, щоб від щорічної ворожої навали захищатись,
Домовились східні слов’яни русі різних князівств,
В єдину середньовічну державу - Київську Русь,
Під владу великого Київського князя об’єднатись.
Об’єднані етнічні, одномовні племена в народ,
Разом державу будували, в єдину віру об’єднались,
Науку, виробництво, і духовність Русі розвивали.
Перемогли нападників хозар, половців, печенігів,
Войовничих шведів і німецьких вишколених лицарів.
Держава була сильною, не переможною для ворогів.
Від моря Чорного до Білого, землі Русі об’єднались,
На етнічній давньоруській мові вільно спілкувались,
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Ніщо не заважало людям мирно у державі жити,
Та великі державні князі помилку допустили,З метою самоврядування в регіонах, своїм нащадкам,
Спадкоємну владу удільних князів необачно наділили.
Помилка реформи влади у державі виявилася враз Претендентів на владу великого київського князя стало
Зразу більше, за кількістю удільних князівств, у 15 раз.
В державі розпочався занепад - пора міжусобних війн,
За київський князівський стіл, на якому за 100 років,
Влада над удільними князями мінялася війною 47 раз.
Міжусобні війни, занепад на Київській Русі, довели
До чотирьох віків лихоліття – втрати державності
І панування монгол, татар, ляхів і Литви на її землі.
Розірвали вороги народ руський на три залежні етноси Українців шляхти Польської, білорусів панської Литви
І руських (не скорених, та підлеглих тевтонам і Орді).
Чотири сотні років, поневолений Річчю Посполитою,
Знекровлений Ордою і татарськими набігами народ,
Терпів неволю, захищався від шляхти і від нашестя орд,
Поки створив на ідеї вільного господарювання і само Врядування на своїй землі,народний козацький авангард,і
Заснував - першу українську державність Запорізької Січі.
Вільні запорозькі козаки – господарі і воїни
І селяни посполиті, кріпацтвом знедолені,
В битвах проти ганьби віри, гніту шляхти,
І неволі в Речі Посполитій, здобули для
України волю, землю і державність, кров’ю,
Потом і козацьким звичаєм скріплені навіки.
Затим, Богдан Хмельницький, заснував Гетьманщину,
Козацьку республіку - першу українську державу,
На засадах вікового козацького Звичаєвого права.
Селяни отримали волю, землю, козацькі привілеї Вільно господарювали на ній, в громаді само Врядували – домоглися здійснення козацької ідеї.
Об’єднав Богдан Україну з Росією не на протектораті,
А як православних союзників, як рівних два брати,
Щоб від ворогів Україну і Росію разом захистити,
Велич Київської Русі духовно і на карті відродити.
Як було в гетьманщині, істинно довів до нас від
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Прадідів Тарас Григорович Шевченко у своїм трактаті:
Була колись гетьманщина,
Та вже не вернеться,
Було колись – панували,
Та білше не будем!
Тії слави козацької
Повік не забудем!
Була Гетьманщина народною - громада панувала,
Господарювала, врядувала, поки Богдана не стало.
Від тоді, на десятки років в Україні почалась руїна Громадянська війна за гетьманську посаду настала.
Розпочала ту руїну амбіційна владна старшина,
Аби через зраду державності добратись до чина .
Торгуючи державністю, Виговський, Брюховецький,
Мазепа, Тетеря та інші гетьмани, іноземам присягали
З військом польським, шведським і османським,
Проти своїх воювали, на руїні собі владу добували.
Втратила Гетьманщина в тій руїні стан козацький Старшина стала дворянством, а козаки хлопами панства.
Двічі, за історію, країни, втрачала державність Україна:
В середньовічнім лихолітті і в смуті гетьманської руїни.
Було то все через зраду і громадянські війни, які вели
Удільні князі і гетьмани, за владу і збагачення старшини.
Та не вдалося запроданцям, в часи гетьманської руїни,
Розірвати Богданів союз братніх народів Русі і України.
Не вдалося Україні зберегти державність у руїні,
Але вона у братньому союзі, в рівних правах з Росією,
Більше трьохсот років розвивалась в могутній країні.
Вистояла у світових війнах, повернула етнічні кордони,
Збудувала економіку рівня розвинутих країн світу,
Стала могутньою, державою в сучасному світі.
Славне наше, старше покоління,
Вперше за не легку історію країни,
Передало у спадщину нам нащадкам,
Державність вільної держави України.
Була ще вчора Україна, - могутня,
Суверенна, незалежна, сильна і єдина.
Отримала надію, і могутні мала крила,
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Народ був мирний, вільний і єдиний.
Була чудова створена нагода в Україні Взірець сучасної
країни збудвати,
- суспільство загального добробуту,
Справедливості, й поваги заснувати.
Та не судилося, - довірливий народ,
Піддався на компрадорські байки ,
Дешеві олігархові подачки й подарунки
І на мільйони грантів політичних пройд.
Отак підступно олігархи владу захопили,
Всіх на свідомих і ворожих поділили.
Спровокували
політичні, конфесійні,
Соціальні і етнічні протиріччя у країні.
Щоб утримати крадене і далі грабувати,
Їм треба абсолютну владу в Україні мати.
Для них вибори,- то війна сімей і кланів,
За перерозподіл власності, землі і влади.
Вони свої військові незаконні формування
Готовлять, мотивують, фінансують, аби
Втримати олігархічну владу від народу,
Чи захопити чужу власність при нагоді .
Святу для влади конституційну норму, Соціальну, правову сильну державу будувати ,
Вони попрали, - живуть собі на користь,
По поняттях корупції, збагачення і зради.
Відкиньте, люди, посіяні злодійські політичні,
Соціальні, конфесійні і етнічні чвари, і дебати.
Є у нас, законом визнана, ідея, що єднає, Державу заможних громадян побудувати!
В наш демократичний час, якість життя громади,
Має залежати не від амбіцій олігархів і демагогів ради,
А від якості, дій і відповідальності нею обраної влади.
В одно час, давно пройдені занепад, лихоліття і руїни,
Знов почалися в наші дні, через війну олігархів
За владу, збагачення, і їхню зраду інтересам України.
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Десятки років немає в нашому суспільстві ладу Щораз олігархічні клани купують і захоплюють владу,
Спираючись на демагогів і войовничій націоналізм.
А щоб обкрадені, збіднілі люди питань не задавали,
Чому стає нам все гірше жити далі,- самі цинічно
Заявляють - ми ж не знаємо, який вам побудувати ізм.
До речі, вони ж і ті, хто власноручно руйнував Союз,
Народу України, Білорусі, Казахстану і Росії обіцяли,
Побудувати новий,- не державний, а народний соціалізм.
Самі ж, народну власність розікрали, за планом Заходу,
Нам його псевдо цінності і олігархічну владу нав’язали,
- створили в Україні дикий колоніальний капіталізм.
Батько Французської нації Шарль де Голль, між тим,
Коли йшов до влади, був готовий задекларувати, Як на співпраці труда і капіталу, народ країни
Об’єднати і національну велич
Франції підняти.
При владі, не крав, не брав і не вбивав, народ країни
На реформі зрозумілій об’єднав, і велич Франції підняв.
Як державник, де Голль був позитивний націоналіст,
Але вважав, що в політиці, не треба бути націоналістом,
Треба бути патріотом,- він любить і захищає свій народ.
Націоналізм свій етнос у державі виділяє, воює проти
Інших націй, свій народ на етноси руйнує, громадянські
Війни провокує, шукає підтримки за кордоном і воює.
Курс соціальної співдружності і солідарності класів,
Для об’єднання нації, націоналіст де Голль тому обрав,
Що «Політику справою честі і мистецтвом називав».
Прикро, що всі нами обрані вожді, без сорому і совісті,
«Політику брудною справою вважають», тому й беруть,
Крадуть, зраджують, на руїні і на війні людей вбивають.
Озвіться козаки - патріоти, вас багато в спільності країни!
Об’єднайте наш, роз’єднаний війною олігархії народ, на
Виконання визначеної першою статтею Конституції мети:
Соціальну, правову державу, в Україні збудувати, на
Засадах соціальної співдружності труда і капіталу,
І солідарності у розподілі результатів праці і в житті.
Березень 2017 року
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М.О.ДЖАМАН
д.е.н., зав. кафедри ПрАТ «ЦентральноЄвропейський університет», академік АЕН
України, МАНЕБ при ООН і ПАНіМ РФ,
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міжнародного конкурсів як соліст-вокаліст,
двічі майстер спорту.

ФЕНОМЕН НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА
30 листопада 2016 р. народному артисту України Назарію Яремчуку
виповнилось би 65 років. Що таке 65 років людського життя? Це вершина активного
періоду людської діяльності, коли людина, здобувши освіту і набравшись досвіду у
роботі, може передавати його молодому поколінню, залишаючись при цьому ще
активною у своїй професійній діяльності. Але Назарія не стало у 44 роки(!?...) Мені
особисто важко збагнути, що уже 21 рік немає з нами мого друга, чудової людини,
талановитого співака, якого любили всі без винятку, незалежно від віку і статі.
Проте пам'ять про Назарія Яремчука жива й досі. Про це свідчать численні заходи,
які проводились цими днями на Буковині та Івано-Франківщині і на яких мені
вдалось побувати по запрошенню дирекції Чернівецької філармонії, в якості друга і
однокурсника славетного Назарія.
А був час, і це здається ще зовсім недавно, ми поступали з ним вчитися на
географічний факультет Чернівецького держуніверситету (нині це національний
університет ім. Юрія Федьковича). Усі п’ять років ми навчались з Назарієм в одній
групі і на одній кафедрі (1970 - 1975 рр). Зауважу, що Назарія зразу полюбив весь
геофак і весь університет. Коли ми ще були абітурієнтами, готувались до вступних
іспитів і слухали підготовчі лекції з географії, історії, математики та української
мови, нас випадково доля звела в один номер старого гуртожитку квартирного типу
по вулиці Радіщева. Майже щовечора Назарій нам співав українські народні пісні і
зовсім нові пісні Левка Дутковського – керівника їхнього ансамблю, якого я зовсім не
знав, хоч на той час у музиці і співі був невипадковою людиною. Справа в тім, що я
родом з Покуття (це південь Івано-Франківської області) і теж з дитинства
захоплювався музикою: з першого класу був учасником шкільних олімпіад, а у 10-му
класі вже був весільним музикантом. Тоді у нашій місцевості ще не був відомим
ансамбль «Смерічка» із сусідньої Чернівецької області. Виявилося, що Назарій з
1969р. був солістом ансамблю «Смерічка» Вижницького РБК. Завдяки наполегливій,
самовідданій і завзятій роботі засновника, художнього керівника самобутнього
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композитора Левка Тарасовича Дутковського «Смерічка» стає відомою за межами
Чернівецької області.
Левко Дутковський у далекому 1966 році, після закінчення Мукачівського
музично-педагогічного училища та служби в армії, прибув у Вижницю і почав
працювати у районному будинку культури. І ось, юний на вигляд музикант, ламає
стереотипи радянської естради і створює ансамбль електромузичних інструментів.
До складу ансамблю входять соло-, ритм-, бас-гітари, ударні та електроорган.
Ансамблю він дав назву «Смерічка» - як символ краси і молодості вічнозелених
Карпат, покритих вічнозеленою карпатською ялиною – смерекою. Поруч з Левком
завжди була його вірна супутниця по життю і помічниця Алла Дутковська, яка стала
першим модельєром стилізованих костюмів для учасників «Смерічки». Вивчивши
народні гуцульські традиції, одяг, прикраси, які притаманні для Буковини, Алла
Дутковська, будучи ще студенткою Вижницького училища прикладного мистецтва,
розробила естрадні костюми для колективу. Адже у загальному сприйнятті ансамблю
мало значення все: вокал, пісні, інструменти і зовнішній вигляд артистів, тобто їх
одяг. Новостворений ансамбль почав грати у новому музичному стилі біг-біт.
Левкові вдалося поєднати тогочасні ритми, гармонію поп- та рок-музики з народним
гуцульським, буковинським, українським мелосом і фольклором, виробляючи таким
чином свій власний стиль. Ансамбль «Смерічка» швидко набирав популярності серед
молоді. На танцювальні вечори, які проходили у Вижницькому РБК приїжджали
шанувальники з навколишніх сіл Буковини і Косівщини, щоб потанцювати модні
сучасні танці рок-н-рол, твіст, шейк тощо. Однак, для концертної діяльності
«Смерічки», яка досить прискіпливо контролювалась владою, Левко створив більш
скромну і компромісну програму. Її напрямок визначали, в основному, пісні самого
Левка Дутковського та кілька аранжованих ним пісень відомих уже на той час
композиторів Василя Михайлюка та Олександра Білаша. Програму доповнювали в
обов’язковому порядку патріотичні комсомольські пісні, які Левко аранжував також
у своєму «смеречанському» стилі.
Зрозуміло, що для нового ансамблю потрібні були відповідні голоси. І такі голоси
Левко відібрав із багатьох бажаючих аматорів. Це були Лідія Шевченко, Марія Ісак,
Мирослава Єжиленко, Марія Наголюк, Зоя Маслова, Одарка Джурумія, відомий
буковинський спортсмен і співак Володимир Матвієвський, всесторонньо талановитий
Василь Зінкевич і, звичайно, незабутній Назарій Яремчук та ін. Важливо, що майбутні
«смеречани» володіли надзвичайно чарівними, дзвінкими голосами – куди там до них
сьогоднішнім «фонограмним зіркам»!... А головне, що їх всіх об’єднувала просто
фанатична любов до пісні і музики. Про той час Олександр Бродовінський, музикант
ансамблю «Смерічка», згадував так: «хочу віддати данину величезної поваги за той
колосальний труд, який Левко вклав у нас. - Це ж треба було захопити так людей, що ми
жили лише музикою і співом. Репетиції проходили до 3-ї, іноді 4-ї години ранку! Дехто з
нас не знав музичної грамоти – то Левко нас учив по ходу діла. Одним словом
«Смерічка» - це подвиг Левка!» (Нечаєва П. Вижницький феномен // Доба - 2002. – 11
січня). А солістка ансамблю «Смерічка» Марія Ісак писала, що «… успіху « Смерічка»
сягнула завдяки засновникові Левку Дутковському – надзвичайно енергійній,
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наполегливій людині, до безтями закоханій у свою справу. – Це він навчив співати
Назарія, мене, Василя та всіх «смеречан» (Стринадко І. Я любив вас усіх. Та найбільше
любив Україну. Коломия: Вік, 1996.- С. 56).
Цілком закономірно, що після такої напруженої і самовідданої праці
заслужено прийшли успіх і популярність. У 1971р. пісня В. Івасюка «Червона рута» у
виконанні «Смерічки» (солісти Н. Яремчук і В. Зінкевич) стає «піснею року». У
1972р. «Смерічка» бере участь у Всесоюзному телеконкурсі «Алло, ми шукаємо
таланти» де здобуває перемогу піснею «Горянка» Л. Дутковського у виконанні знову
ж таки солістів Назарія Яремчука і Василя Зінкевича. А у фінальному телеконкурсі
«Пісня – 72» пісня В. Івасюка «Водограй» у виконанні «Смерічки» (солісти Назарій
Яремчук і Мирослава Єжиленко) стає піснею року. Тоді ж, за порадою керівника
ансамблю «Пісняри» Володимира Мулявіна, ансамбль «Смерічка» разом з Левком
Дутковським і солістами Н.Яремчуком і В. Зінкевичем переходять на професійну
сцену до Чернівецької обласної філармонії. Тому дуже прикро погодитися,
усвідомити, повірити і сприйняти, що так несправедливо розпорядилася природа і так
передчасно ( у 44 роки !!!...) відібрала у нас Назарія.
Важко визначити вклад цієї світлої людини у розвиток культури нашої
держави. Я відважуюся заявити, що ні один із наших сучасних політиків не зробив
стільки позитивного для нашого народу, стільки цінного та важливого для виховання
любові до рідного краю та патріотизму, як зробив звичайний хлопець із маленького
буковинського села Рівня (нині передмістя м. Вижниці) Назарій Яремчук. Він був
справжнім патріотом своєї держави і до цього закликав своїми піснями нас. В одній
із заміток він написав:
«Хто не знає себе,
Хто не вірить у себе,
Хто не знає хто він,
Хто не знає про кров,
Що у жилах струмить, Тому жити не треба
На нещасній-щасливій землі.
Як не знаєш свою Україну,
То не бачити більше тобі
Ані сонця, ні світа, ні неба.
Кожен повинен знати себе,
А в тобі – краплина Батьківщини».
(Лос-Анджелес – 09.11.1993.)
Виступаючи у складі ВІА «Смерічка», Назарій побував майже у всіх куточках
колишнього Радянського Союзу і скрізь він прославляв самобутню культуру
історико-географічного краю Буковини і «незрівнянний світ краси Карпат». Зауважу,
що співчуваючи людському болю і горю, Назарій виступав і перед нашими
солдатами в Афганістані, і перед ліквідаторами Чорнобильської аварії, і перед
селянами віддаленого маленького села, і серед поля, під відкритим небом перед
працівниками колгоспних ланів. Ніколи не відмовлявся від запрошень виступати з
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концертами у сільських (іноді навіть неопалених) клубах і будинках культури. Для
нього не було різниці хто сидить в залі і який у них статус. Він однаково викладався і
співав від душі щиро та відверто, не користуючись фонограмами. Як він пояснював:
«мене люблять люди, а я люблю співати». Був випадок, коли в одному селі на
Тернопільщині помирив місцевого голову колгоспу та їздового з ферми, які
посварилися і довго не розмовляли, а позаочі говорили, що ненавидять один одного.
Виступаючи в Америці та Канаді, він зустрічався із українською громадою (членами
діаспори) і співав для них багато українських народних пісень. На протязі своєї
артистичної діяльності Назарій своїми піснями прививав любов до ближнього, до
рідного краю, до коханої, закликав не забувати батька й неньку, а Україну вважав
своєю родиною, про що власне співав і був першим виконавцем пісні «Родина»
музика О. Злотника на слова поета В. Крищенка.
Так ось, 25 листопада 2016 р у Чернівецькому академічному обласному
українському музично-драматичному театрі ім. Ольги Кобилянської відбувся
мистецький вечір-концерт під назвою «Співай, родино», присвячений 65-річчю від
Дня народження народного артиста України, лауреата Національної премії
ім.Т.Г.Шевченка Назарія ЯРЕМЧУКА. У заході взяли участь члени родини артиста:
син Назарій та дочка Марічка Яремчуки, а також відомі артисти, композитори, поети
України. Зокрема, народні артисти України Павло Дворський, Остап Гавриш,
Олександр Злотник, Василь Ілащук, Вадим Крищенко, заслужені артисти України
Олег Шак, Олександр Сальников, дует «Писанка» (Оксана Савчук та Іван Кавацюк),
заслужені діячі мистецтв України Степан Галябарда, лауреати Всеукраїнських та
Міжнародних конкурсів Дмитро Андрієць, Павло та В’ячеслав Дворські, Мирослав
Матейчук, Василь Фесюк та Юрій Тичинський. Відкривала вечір дочка Назарія Марічка піснею О.Злотника на слова В.Крищенка «Родина». Потім Олександр
Злотник виконав попурі із своїх пісень, які у свій час співав Назарій Яремчук. Усі
учасники концерту перед виконанням свого номеру згадували цікаві випадки із свого
спілкування з Назарієм і сходились на тому, що це була талановита, прекрасна,
скромна, привітна, добра та одночасно принципова людина, яка сумлінно і
відчайдушно працювала над кожним своїм твором. Назарій намагався передати
піснею разом із змістом часточку своєї душі, а на концертах, як відмітив поет-пісняр
Андрій Демиденко, «співав так, що в нього в горлі були мозолі».
27 листопада у Чернівецькій обласній філармонії відбувся міський фестиваль
української сучасної естрадної пісні ім. Назарія Яремчука під назвою «А пісня
звучить…». Генеральний директор філармонії Анатолій Візнюк з цього приводу
відмітив, що це уже 20-й фестиваль, але така велика кількість бажаючих взяти участь
у ньому спостерігається вперше. І саме головне, що в програмі фестивалю майже всі
пісні із репертуару Назарія, або йому присвячені. Це ще раз підтверджує любов до
нього людей не тільки його покоління, а й нинішнього, молодого. Відкривав
фестиваль друг, товариш і «колега по цеху» Назарія, колишній «смеречанин»,
народний артист України Павло Дворський зі своїми синами Павлом і В’ячеславом
піснею «Стожари», яку часто виконував сам Яремчук. А 29 листопада у клубі ім.
Назарія Яремчука міста Снятин Івано-Франківської області також відбувся святковий
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концерт, присвячений 65-річчю від Дня народження Назарія Яремчука за участю
артистів Чернівецької обласної філармонії та артистів-аматорів Снятинського району
– прихильників і шанувальників таланту Назарія. Автором сценарію концерту та його
ведучим був Голова Спілки самодіяльних композиторів Покуття – Петро Корж, у
здобутку якого біля двадцяти пісень присвячених Н.Яремчуку. Слід зауважити, що на
всіх концертах зали були переповнені глядачами, а бажаючих потрапити на дійство
було майже втричі більше. Це підтверджує велику любов народу до Назарія.
В останній день листопада у Чернівцях біля могили Назарія була проведена
панахида, яку також організувала дирекція обласної філармонії. На панахиді були
присутні представники Чернівецької обласної ради й адміністрації, студенти
університету і музично-педагогічного училища, школярі та працівники філармонії.
Під час покладання вінків і квітів учасники хору Буковинського обласного
академічного ансамблю пісні і танцю виконали улюблену пісню Назарія «Повіяв
вітер степовий».

Меморіальна дошка Назарія Яремчука на географічному факультеті
Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича. (Фото М.Джамана)
Будучи учасником всіх описаних подій, я зрозумів, що ім’я Назарія до цих пір
не сходить з уст у кожного краянина, кожного українця. Усі люблять співати його
пісні, згадують про нього добрим словом. У мене виникло бажання вияснити
причину такої любові і довгої пам’яті людей про Назарія Яремчука. Тому кожному
учаснику святкового вечора, фестивалю, панахиди і просто зустрічному я задавав
одне і те ж питання: « У чому Ви бачите феномен Назарія Яремчука?». Приведу
відповіді декількох відомих людей:
Філіпчук Г. Г. – політик і науковець, д.п.н., академік Національної академії
педагогічних наук: «Назарій був природовідповідний і культуровідповідний».
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Злотник О. Й. – композитор, народний артист України, заслужений діяч
мистецтв, ректор Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра, професор: « Не
маючи музичної освіти і відповідної вокальної школи, він своїм оригінальним
тембром голосу, з характерним лише йому гнусавленням і приємною усмішкою,
зачаровував людей. Його не можна було з кимось спутати – зразу відчуваєш і
впізнаєш спів Назарія».
Савчук О. В. – художній керівник Чернівецької обласної філармонії,
заслужений діяч мистецтв України: «Назарій пісенний символ України, - це світла,
щира і порядна людина».
Дворський П. А. – співак і композитор, народний артист України, колишній
соліст ВІА «Смерічка»: « Це талановита і світла людина, - це патріот свого народу.
Хоч згасла його зірка, але пісня його не згасне».
Казімірський А. Г. - пенсіонер, директор радіо і телебачення Буковини 7080-х років: «Своїми піснями він нікого не залишив байдужим до Буковини, до
Карпат, до батьківської хати, до Родини».
Шак Олег – композитор, співак, заслужений артист України, останній художній
керівник ВІА «Смерічка»: «Феномен Назарія у його природних даних, які, як у нікого
іншого, відповідали артистичним вимогам - це і врода, і розум, і манера виконання, і
голос, який мені вчувався коли я писав для нього пісні. Я був впевнений, що він їх донесе
до народу як ніхто, бо він їх відчував як чи не найголовніший співавтор».
Галябарда С. П. – поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв України: «Завдяки
його енергетиці та оригінальному тембру голосу, я завжди був впевнений, коли
писав вірші, що він їх донесе до народу з відповідною емоційною підтримкою».
Крищенко В.Д. – поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв, народний артист
України: «Це вдале поєднання Божого дару: вроди, голосу, розуму і працелюбності
до сьомого поту. Це неперевершений талант, самородок, якого не треба було чомусь
навчати. Він зразу все сприймав від автора і своїм співом переконував людей,
заставляв вірити у світле і добре майбутнє».
Бауер М. Й.- кандидат філософських наук, у 90-ті роки директор департаменту
освіти та науки Чернівецької області, пенсіонер: « Це унікальний самородок у
мистецтві та великий патріот рідного краю, це щедра і безмежно віддана своїй справі
людина, це незабутня сторінка в історії життя Буковини».
Візнюк А. Ю. – директор Чернівецької філармонії: « Говорити про Назарія в
минулому часі просто гріх, хоча, як співається у пісні композитора С. Гіги на слова
поета С. Галябарди «Яворина»: «він на світі прожив, наче спалах зорі на світанні,
наче крапля роси, наче крик журавля – тільки мить». В його мистецькій діяльності
вбачається переплетення, і взаємопроникнення культур нашого багатонаціонального
краю: Молдови, Румунії, Австро-Угорщини, Польщі, України і Росії – а це вічне як і
вся наша культура. Його характерні риси: доброта, людяність, миротворчість – теж
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вічне. У його піснях звучить любов і повага до ближнього, до батька й неньки, до
рідного краю – це також вічний постулат нашого буття. Тобто він з нами у кожному
прояві життя. І хоч він співав, що « тече вода і не знає зупинку» і він звертався до неї
« ой, зупинися хоч на хвилинку!»,- однак вода тече далі і не думає зупиняється. Так і
наше життя - тече і не знає зупинку. Але без води - немає життя. Тому і Назарій
вічно наш, він у нашій душі, у пам’яті і у нашім житті».
До відома треба зазначити, що сам Назарій розумів талант таким чином: «Про
талановиту людину почнуть говорити як про видатну лише після її смерті. Адже
посмертна слава і визнання вже нікому не заважають. Але це вже буде після нас, а
зараз, - він запевняв, - коли ми йдемо до народу, до глядача, а тим паче до свого
прихильника таланту, то треба розуміти, що контакт з глядачем – це є основа, без
цього неможливо! Як це може бути – вийти на сцену і настроїти проти себе глядачів,
слухачів, які прийшли до тебе з відкритою душею? Треба навпаки: до них ще з
відкритішою душею. І все, що є, - якщо воно є, - повинно бути віддано без остатку»
(Кибіч Я. В. Назарій Яремчук.- 2-ге вид., доп. – Вижниця: «Черемош», 2011.- С. 150).
Таким чином, феномен Назарія Яремчук, на мій погляд, полягає в унікальному
поєднанні, у симбіозі природних і особистісних якостей СПРАВЖНЬОЇ ЛЮДИНИ:
вродливої, талановитої, працьовитої, щедрої, доброї, чесної, справжньої і
патріотичної. Отримуючи різні пропозиції щодо кар’єрного росту і зміни місця
проживання, він залишався вірним своїй землі, своєму рідному краю – тому його
заслужено називають в народі «наш Буковинський соловей». Тому й не дивно (а
навіть закономірно), що в кожній школі Чернівецької області в ці дні були проведені
виховні години і вечори пам’яті Назарія Яремчука. Це справжня непідкупна любов
до артиста і шана його таланту. Вічна пам'ять тобі, Назарку.

.
На могилі Назарія Яремчука у м.Чернівцях завжди живі квіти
(Фото М.Джамана)
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
Загальні положення
Редакційна колегія фахових видань Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (далі – академії) у своїй роботі керується нормами законодавства
України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.
До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого,
методичного характеру, які являють собою оригінальні наукові дослідження, що
раніше ніде не друкувались.
Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.
Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей
перед публікацією є:
– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно
з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері
науки і техніки. Структура і правила оформлення"; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання"; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) "Реферат и аннотация. Общие требования";
ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі.
Загальні вимоги та правила";
– здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей
(пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 "Про
затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України");
– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність"; Стаття 50 Закону України "Про авторське право і
суміжні права"; п. 16 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого
звання старшого наукового співробітника").
Етапи підготовки до друку
Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських
прав на рукопис і дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи
прізвище та ініціали автора, місце його роботи, електронну адресу для
кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає
дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії AttributionNonCommercialShareAlike 4.0 International (див. сайт http://nakkkim.edu.ua/ nauka/93vidannya-akademiji) – можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та
поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства.
1. Статті подаються до відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності
академії у робочі дні (з понеділка по четвер з 14.00 до 17.30) за адресою:
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9,
корпус 11, 2-й поверх, кабінет 37, тел. (044) 280-21-93, e-mail:
nauka@dakkkim.edu.ua.
2. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового
ступеня) обов’язково супроводжуються рецензією із зазначенням наукової новизни
та актуальності публікації, підписаною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за
профілем). Підпис рецензента має бути засвідченим печаткою у кадровому
підрозділі.
3. До відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії подається
паперовий примірник статті та її електронна версія. На кожній сторінці роздруківки
автор проставляє свій підпис, а на першій сторінці також зазначає дату подання
статті до друку.
4. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без
посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, а її
автор може подати до редколегії інший матеріал.
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У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не
брати у подальшому до друку матеріали даного автора.
5. Правила цитування:
- всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
- посилання на підручники є небажаним;
- посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби;
- вторинне цитування не дозволяється;
- якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище
вченого – його публікація має бути в загальному списку літератури після статті.
6. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до
публікації не приймається.
7. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за
необхідності) рецензування статей. Редакція інформує автора про результат розгляду,
надсилаючи йому електронною поштою висновок.
Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це
письмово. Редколегія залишає за собою право
Структура статті
1. Індекс УДК.
2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами,
що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та
назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад:
Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор
кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.
4. Назва статті українською, російською та англійською мовами.
5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською,
російською, англійською)
а) анотація українською мовою містить "характеристику основної теми,
проблеми, мети статті та її результати". Середній обсяг анотації – не більше 300 слів
(не більше 2300 друкованих знаків з пробілами).
б) анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом
україномовного варіанту, не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з
пробілами).
в) анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація
надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і
повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова
новизна, висновки.
"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим
словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки
зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів
(загальною кількістю не меншою трьох і не більшою десяти) повинна відбивати поза
контекстом основний зміст наукової праці.
Ключові слова подають у називному відмінку, друкують
Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому"
(Пономаренко Л. А.Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового
ступеня. Методичні поради. – K., 2010).
Наприклад:
Антропологічна компонента природи держави
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В.В.Хміль, Т.В. Хміль
Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком нових засобів та методів
обґрунтування етичних моральних норм як основи для громадянського втручання в
життя держави. Криза певних соціальних теорій та моделей розвитку суспільств не
завжди враховує місце та роль держави в соціальних, політичних та духовних
перетворень. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного,
історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та
піддати аналізу певні моделі стосовно антропологічної компоненти в соціальних
відносинах, що надаються певними типами державних утворень з метою знайти
динамічний погляд на майбутнє людини, нові виміри її самореалізації. Наукова
новизна роботи полягає в розширення уявлень про еволюцію свободи людини в
різних історичних типах держав. Порівняльний аналіз розвитку держав та місця в них
свободи людини надає можливість глибше усвідомити антропологічну детермінанту,
яка поступово підпорядковує та бере під свій контроль державні інституції, що
необхідні для гуманізації зовнішніх умов буття людини, а також виявити напрямки
розбудови держави та простір для самодіяльності людини як "від чого" так і "для
чого" необхідна свобода особистості.
Висновки. Осмислення розвитку парадигмальних систем, що засновані на моральній
складовій держави дає нову точку відліку для реформаторської діяльності, в
напрямку зближення держави з загальнолюдськими цінностями. Держава,
розбудовуючи себе на моральних загальнолюдських принципах просувається до
свого самознищення, як силового поля влади.
6. Вимоги до основного тексту:
– "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку" (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).
7. Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним
шрифтом, а саме так:
Актуальність теми дослідження. Мета дослідження. Виклад основного
матеріалу. Наукова новизна.
Висновки.
Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на
джерела.
8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному
порядку.
В списку має бути не менше 7-8 посилань на джерела, бажана наявність
іноземних джерел; рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим
індексом впливовості або базову монографію в даній галузі.
Прийняті скорочення назв міст публікації: Київ – К., Дніпропетровськ – Д.,
Харків – Х., Одеса – О., Донецьк – Дн., Москва – М., Санкт-Петербург – СПб.,
Ленінград – Л., Мінськ – Мн.
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9. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком,
повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є
в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні
публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці.
Список References оформлюється згідно стандарту APA (American
Psychological Association
(APA) Style). Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації:
- для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати
Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55
(http://translit.kh.ua/#passport);
- для транслітерації російського тексту латиницею – систему
Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).
Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового
автоматичного формування посилань:
- Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book)
- http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual
Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку
використаних джерел див. на сайті академії:
http://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/%D0%9E%D1%
Технічне оформлення
1. Обсяг – до 13 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами).
2. Текстовий процесор Microsoft Word.
3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль.
4. Поля: не менше 2 см.
5. Полуторний міжрядковий інтервал.
6. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер
сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67].
7. Лапки: "..."; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: "“...”".
8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю.
9. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не
використовуються. Знак виноски виконують надрядковою арабською цифрою
безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення.
Примітки розміщуються після основного тексту перед списком використаних
джерел.
Приклад: У тексті:
Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо1
та концепцією…
Після основного тексту перед списком використаних джерел:
Примітки:
1 Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли
мається на увазі відповідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та
за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання подано з урахуванням
авторського правопису.
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