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Постановка проблемы. Современная цивили-
зация знает множество разнообразных потребно-
стей, которые образуют определенную систему. 
Американский психолог А. Маслоу, создатель ие-
рархической теории потребностей, выделяет пять 
их групп или уровней, которые можно предста-
вить в виде своеобразной пирамиды [5]. На вто-
ром месте по степени важности, насущности для 
жизнедеятельности людей (после физиологиче-
ских потребностей) находятся потребности в без-
опасности.

Постановка задачи. С другой стороны, меж-
дународный опыт последних лет показывает, что 
одним из условий успешного преодоления миро-
вого финансово-экономического кризиса являет-
ся хорошо налаженная работа по прогнозирова-
нию и нейтрализации локальных кризисных си-
туаций. Другими словами, должен осуществлять-
ся постоянный мониторинг экономической безо-
пасности страны. Для такого решения данной 
проблемы необходимо, прежде всего, иметь чет-
кое определение категории «экономическая безо-
пасность». Широкое распространение получило 

ее понимание как состояние защищенности лич-
ности, общества, государства, нации, предприя-
тия (организации) от внешних и внутренних опас-
ностей и угроз, способных нанести этим субъек-
там существенный ущерб. Однако при таком под-
ходе неизбежно сужается спектр направлений и 
проблем в данной области. 

Более убедительна позиция, согласно которой 
«обеспечение безопасности – это не просто «за-
щита» от возникших (существующих) угроз, но и 
прогнозирование, предупреждение и профилак-
тика внутренних и внешних угроз с целью обе-
спечения стабильного развития общества» [10, 
c. �]. �оэтому национальная и, в частности, эко-. �]. �оэтому национальная и, в частности, эко-
номическая безопасность может и должна рас-
сматриваться, как в тактическом (оперативном), 
так и в стратегическом планах с формированием 
соответствующих организационных и управлен-
ческих механизмов. Оперативное управление 
преследует цель реагирования на возникшую си-
туацию для ее эффективного использования либо 
нейтрализации. Стратегическое управление – это 
управление объектом, исходя из задач достиже-
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ния некоторой удаленной во времени цели. С 
этим связано качественное отличие алгоритмов 
выработки управленческих решений оперативно-
го и стратегического типов.

Результаты. Обобщающим, надежным инди-
катором состояния экономической безопасности 
общества, как в тактическом, так и в стратегиче-
ском аспектах является социальная сфера, в кото-
рой происходит непосредственное удовлетворе-
ние разнообразных потребностей людей. Миро-
вая практика свидетельствует о том, что наиболь-
шего успеха достигают те страны и отдельные 
фирмы, в которых применяется модель социально-
экономического развития с человеческим факто-
ром в основе. Фактически это выражается в том, 
что инвестиции в человека превышают инвести-
ции в машины и оборудование. Человеческий ка-
питал формируется за счет инвестиций в повы-
шение уровня и качества жизни населения, в том 
числе в воспитание, образование, здоровье, зна-
ния, предпринимательские способности, инфор-
мационное обеспечение, безопасность и экономи-
ческую свободу людей, а также в науку, культуру, 
искусство.

Человеческий капитал как запас знаний, уме-
ний, навыков, опыта способен не только накапли-
ваться в процессе инвестирования, но и, по ана-
логии с физическим капиталом, материально и 
морально изнашиваться. Доходность от инвести-
ций в человеческий капитал со временем возрас-
тает. На него не распространяется закон убываю-
щей отдачи при верно выбранной стратегии его 
накопления и развития.

История человеческой цивилизации показыва-
ет, что человеческий капитал всегда был одним 
из основных факторов прогресса, предопределив-
ших успехи одних стран и неудачи других. Осо-
бенно показательно влияние данного феномена 
на рост экономики на примере Японии. В стране 
восходящего Солнца, придерживающейся веками 
изоляционистской политики, всегда был высок 
уровень человеческого капитала, включая обра-
зование и продолжительность жизни. В начале 
ХХ века среднее число лет обучения взрослого 
населения в Японии составляло 5,4 года, в Ита-
лии 4,8 года, в США 8,3 года, а средняя продол-
жительность жизни – 51 год (примерно, как и в 
Европе и США). В России эти показатели были 
равны соответственно 1-1,2 года и 33-35 лет [3,  
c. 13�]. �оэтому Япония по уровню стартового 
капитала оказалась готовой в ХХ столетии совер-
шить технологический рывок и войти в число пе-
редовых стран мира.

Человеческий капитал является самостоятель-
ным экономическим ресурсом, фундаментом ро-

ста ВВ� в сочетании с НТ� в современных усло-
виях. Отличие данного ресурса от природных ре-
сурсов, классического труда и обычного капитала 
состоит в необходимости постоянных повышен-
ных инвестиций в него и существование значи-
тельного временного лага в отдаче от этих инве-
стиционных вложений. В развитых странах мира 
в начале ��� века в человеческий капитал вкла-��� века в человеческий капитал вкла- века в человеческий капитал вкла-
дывалось примерно 20% всех средств, а в физиче-
ский капитал – 80%. Спустя 200 лет, в начале  
��� века ситуация со структурой совокупного 
капитала в странах Запада и Японии стала проти-
воположной – соответственно 80% и 20% [5].

�ричем основную долю инвестиций в челове-
ческий капитал в передовых странах осуществля-
ет государство, в чем и состоит одна из важней-
ших его функций в части регулирования эконо-
мики. На современном этапе НТ� инвестиции в 
высокотехнологичные отрасли при низком уров-
не и качестве человеческого капитала не прино-
сят должной отдачи. Сравнительно быстрые успе-
хи таких государств, как Тайвань, Гонконг, Син-
гапур, Китай, Греция, Испания, �ортугалия и др. 
подтверждают вывод о том, что фундаментом для 
формирования человеческого капитала является 
высокая культура основной массы населения этих 
стран.

�ередовой опыт ряда стран мира, с одной сто-
роны, а также сложности и трудности в социально-
экономическом развитии современной России, с 
другой стороны, поставили вопрос о серьезной 
корректировке избранного курса реформирова-
ния экономики нашей страны. В практическом 
плане следует пересмотреть отношение к выбран-
ной в качестве образцовой модели развития, осно-
ванной на теории экономического равновесия. 
Все больше специалистов высказывают предпо-
ложение о том, что применение у нас догматиче-
ской теории экономического равновесия служит 
лишь ширмой для оправдания практики разгра-
бления страны [4, c. 2�]. И на Западе все чаще 
приходят к выводу, что эта теория изживает себя, 
уступая место концепции повышения регулирую-
щей роли государства, призванного активизиро-
вать человеческий потенциал как главный фактор 
безопасного развития страны. Например, извест-
ный американский политолог Ф. Фукуяма, высту-
пая на экономическом форуме в Санкт-�етербурге 
в 2007 г., отмечал, что ослабление роли государ-
ства в странах, либерализующих свою экономи-
ку, привело ее к худшему состоянию. В россий-
ской действительности данное обстоятельство 
проявляется в возникновении и укреплении ре-
альных угроз экономической безопасности наше-
го государства [8]. Многие из них обусловлены 
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снижением роли человеческого потенциала в про-
цессе, так называемых, рыночных преобразова-
ний. В результате мобилизационный тип разви-
тия был заменен олигархическим, в небывало ко-
роткий срок построен олигархический капита-
лизм самой уродливой формы. Важнейшей осо-
бенностью реформ 1990-х годов явилось «раство-
рение» государственных интересов в интересах 
политико-финансовых групп. Для олигархиче-
ского типа развития, сформировавшегося в ходе 
реформ, характерны сращивание частной соб-
ственности и власти, приоритет капитала над 
трудом. Источником политического влияния ста-
ла сырьевая частная собственность, коррупция и 
криминализация экономики.

Активизации человеческого потенциала как 
механизму нейтрализации сложившихся угроз 
безопасному развитию противоречит концепция 
формирования «эффективных» частных соб-
ственников. В современной России они преуспе-
ли в основном в растаскивании, присвоении об-
щенародной собственности и вывозе капитала за 
рубеж. Тотальное перемещение собственности и 
доходов от государства и массового потребителя 
к немногочисленной экономической элите, фи-
нансовой олигархии лишило производство вну-
треннего импульса развития, нейтрализовало 
действие массового человеческого капитала и об-
рекло экономику на стагнацию. �рироде эконо-
мической безопасности в большей степени соот-
ветствует концепция формирования крупных са-
моуправляющихся структур с коллективной фор-
мой собственности. Такую идею, применительно 
к селу, отстаивал известный русский экономист 
Кондратьев Н.Д.: «…если мы хотим иметь более 
высокую производительность труда, если мы хо-
тим более быстрого развития производительных 
сил в сельском хозяйстве, мы не можем допустить 
слишком значительного измельчения хозяйства» 
[2, c. 173]. На этом пути будут создаваться коллек-c. 173]. На этом пути будут создаваться коллек-. 173]. На этом пути будут создаваться коллек-
тивы, члены которых получают возможность не 
только эффективно трудиться и зарабатывать 
средства для достойной жизни, но и трудиться 
плодотворно, реализуя свой человеческий потен-
циал. Роль этого потенциала в обеспечении безо-
пасного развития, в преодолении возникающих 
угроз особенно рельефно проявляется в аграрном 
секторе.

В рамках реализации национального проекта 
«Развитие А�К» в настоящее время значительно 
большее внимание уделяется выделению креди-
тов. Однако следует иметь в виду, что не всякий 
крестьянин является рачительным хозяином и су-
меет рационально использовать предоставляемые 
кредиты. У нас уже были периоды, когда в эйфо-

рии фермеризации кредиты выдавались любому, 
желающему стать фермером. Некоторые исполь-
зовали эти кредиты далеко не в фермерских це-
лях. Не следует идеализировать крестьянство как 
социальный тип. Ему, как и другим слоям населе-
ния, присущи своя специфика, свои черты. В 
частности, крестьянам присущи консерватизм и 
сопротивление переменам. Отсюда элементы не-
желания коллективизации, малый интерес к фер-
меризации. Крестьянин настороженно относился 
к власти, особенно когда сталкивался с момента-
ми неуважения, несправедливости, а то и насиль-
ственных методов. �оэтому многие черты, при-
писываемые крестьянину как природные, на са-
мом деле были защитной реакцией на принужде-
ние. Уход из сегодняшней деревни молодёжи, 
процветающее пьянство являются ответом на 
безысходность, на отсутствие условий для нор-
мальной трудовой деятельности. Всё это дефор-
мировало интерес к труду и привело к снижению 
и даже угасанию трудового энтузиазма, всего че-
ловеческого капитала на селе.

Угасание трудовой активности русского кре-
стьянства связано с ещё одним обстоятельством, 
на которое обратил внимание, в частности,  
М. Горький. В своей работе «О русском крестьян-
стве» он отмечал, что человек Запада в раннем 
детстве, только встав на ноги, видит вокруг себя 
монументальные результаты труда своих пред-
ков. «Это впечатление всасывается ребёнком За-
пада и воспитывает в нём сознание ценности че-
ловека, уважение к его труду и чувство своей 
личной значимости как наследника чудес труда и 
творчества предков» [1, c. 8]. �ри этом писатель 
считал, что такие чувства и оценки не могут воз-
никнуть в душе русского крестьянина: «Безгра-
ничная плоскость, на которой тесно сгрудились 
деревянные, крытые соломой деревни, имеет ядо-
витое свойство опустошать человека, высасывать 
его желание».

Без всякого преувеличения можно утверж-
дать, что за годы рыночных преобразований в на-
шей стране отечественный крестьянин был воз-
вращен в среду, аналогичную той, о которой пи-
сал М. Горький. �еред взором современного кре-
стьянина предстают не только необработанные 
поля, но и развалившиеся, некогда функциониро-
вавшие животноводческие фермы и комплексы, 
«кладбища» разломанной сельскохозяйственной 
техники, разрушенные объекты производствен-
ной и социальной инфраструктуры. Естественно, 
что такая картина не мобилизует крестьянина на 
высокую трудовую активность. Он понимает, что 
на него не делается ставка как на кормильца стра-
ны, поскольку в этом участвует и иностранный 
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производитель, импортер продовольствия. �оло-
жение может еще больше осложниться после 
вступления России в ВТО.

Ошибочность аграрной политики, как прави-
ло, состояла в игнорировании коренных интере-
сов крестьянства. Основной целью поддержки, 
даже если она и оказывалась аграрному сектору, 
на первый план выдвигался результат роста про-
изводства сельскохозяйственной продукции. В то 
время как главная цель аграрной политики долж-
на состоять в повышении благосостояния труже-
ников села. И уже на этой базе можно обеспечи-
вать устойчивое производство сельскохозяй-
ственной продукции. Именно такова диалектика 
взаимодействия сельского человеческого потен-
циала и обеспечения продовольственной безопас-
ности страны.

Разумеется, «болевые точки» человеческого 
потенциала, порождающие угрозы безопасному 
развитию общества, существуют не только в 
А�К, но и во всем народном хозяйстве. Общена-
циональной проблемой, значительно снижающей 
человеческий потенциал, является чрезмерное 
расслоение общества по уровню доходов: величи-
на коэффициента, показывающего соотношение 
доходов 10% самого богатого и самого бедного 
населения, достигло рекордного уровня – 1� раз. 
Между тем как в советское время данный разрыв 
не превышал 5 раз. �ричём критически опасным, 
создающим угрозы для социальной обстановки, 
считается 7-8 – кратный разрыв. Такое неравен-
ство вызывает массовое чувство несправедливо-
сти и тормозит экономический рост. Статистиче-
ские данные о росте реальных доходов в среднем 
на душу населения не вызывают всеобщего дове-
рия, поскольку понятно, что рост средних показа-
телей обеспечивается преимущественно сверхдо-
ходами небольшой части населения.

�о уровню доходов на душу населения Россия 
отстает от ведущих стран Запада в 10-15 раз, а в 
таких сферах, как наука, образование, медици-
на, – в 20-30 и более раз. И это при том, что при-
родная составляющая национального богатства в 
расчете на душу населения в сопоставимых оцен-
ках в 5 раз превышает аналогичный показатель 
Норвегии и Канады, в � раз – США, в 20 – Герма-
нии, Великобритании и Франции, в 38 – Японии и 
в 80 раз – Китая. �о оценке ООН, часовая зара-
ботная плата ниже 3 долл. является предельной. 
Средняя зарплата в нашей стране намного ниже 
этого порогового значения. Если в развитых стра-
нах доля заработной платы и социального страхо-
вания в ВВ� составляет соответственно 45-47 и 
12-18%, а в совокупности 57-�5%, то в России все 
показатели занижены: удельный вес зарплаты в 

ВВ� – 2�%, а взносов на социальное страхова-
ние – 7,5%, в совокупности – 33% ВВ�, то есть 
вдвое меньше, чем в развитых странах. Такое по-
ложение парализует творческие, созидательные 
силы работника, обусловливает социальную на-
пряженность в обществе, порождает апатию и т.д.

Многолетняя практика подтверждает, что 
одной из корневых причин разрушения экономи-
ки страны явилась реализованная модель прива-
тизации. В процессе ее осуществления были сде-
ланы две принципиальные ошибки: одновремен-
но с приватизацией активов предприятий их но-
вым хозяевам была предоставлена возможность 
приватизации и присвоения рентного дохода. 
Этому в немалой степени способствовало то, что 
государство как один из основных собственников 
предприятий устранилось от управления принад-
лежащим ему имуществом. Господствующие вы-
соты в экономике занимают теперь предприятия 
частной или смешанной формы собственности. 
Сегодня по количеству долларовых миллиарде-
ров Россия уступает только США. Однако по та-
кому показателю, как совокупное их состояние к 
ВВ� страны, мы имеем абсолютный рекорд: по 
итогам 200� года этот показатель составил 30.9% 
(в США всего �%). Абсолютные показатели сово-
купного состояния составили соответственно 172 
и 272 млрд. долл. Российские миллиардеры нара-
щивают свое состояние в � раз быстрее, чем рас-
тет ВВ� страны. �оэтому первостепенная задача 
сегодня – остановить процесс частного, неспра-
ведливого присвоения национального богатства 
страны, расширить государственную собствен-
ность на основе и в интересах всего общества.

Критический анализ отмеченных выше ре-
зультатов российских реформ содержится в книге 
американского экономиста, лауреата Нобелев-
ской премии Дж. Стиглица «Глобализация: тре-
вожные тенденции» [9]. В оценке российской эко-
номической политики ученый указывает на две 
ошибки: были созданы стимулы скорее к грабежу 
государственной собственности, чем к накопле-
нию капитала; уничтожены те немногие достиже-
ния, которые оставила советская эпоха. Одно из 
таких достижений – высокий уровень человече-
ского потенциала. Другая часть промотанного 
наследства – относительное равенство. �о этим 
причинам признание незаконности приватизации 
90-х годов, являющейся корнем имущественного 
неравенства в России, – совершенно необходимое 
условие. Такое признание важно для долгосроч-
ного функционирования экономики России. Дж. 
Стиглиц полагает, что гарантия прав собственно-
сти, а также экономический рост, который она де-
лает возможным, зависит, прежде всего, от леги-
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тимности этих прав в глазах общественности. 
Если на тех, кто владеет богатством, смотрят как на 
преступников, то никакая юридическая система не 
может обеспечить безопасность такой собственности.

�риступая к тотальной приватизации государ-
ственной собственности, ее идеологи обещали, 
что с приходом эффективного частного собствен-
ника резко повысится эффективность производ-
ства и улучшится жизнь населения. Однако время 
показало, что порочная приватизация, навязан-
ная России извне (в частности, МВФ), способ-
ствовала не экономическому успеху страны, а 
созданию монопольных структур в сырьевом сек-
торе и исчезновению инновационной конкурен-
ции. Отсюда и результаты – криминализация эко-
номики и власти, концентрация и монополизация 
производства в руках узкого круга собственни-
ков. За годы реформ по доле в мировом нацио-
нальном продукте Россия оказалась отброшенной 
на много лет назад. Если в 1970-е г.г. страна про-
изводила 8% мирового ВВ�, в 1990-е г.г. – 5,5%, в 
2000 г. – 2,7%, то в настоящее время – 2,4%. 

Для оценки международной глобальной безо-
пасности страны следует использовать систему 
индикаторов, характеризующих ее место в терри-
ториальном пространстве, в народонаселении, в 
запасах и добыче полезных ископаемых, в лесных 
ресурсах, в финансово-банковских активах, в экс-
порте и импорте, в объеме ВВ� на душу населе-
ния. В этой системе четко прослеживаются дис-
пропорции между индикаторами, характеризую-
щими, с одной стороны, территориальное про-
странство, природно-ресурсный потенциал и его 
использование, а с другой –финансовый потенци-
ал, объемы ВВ�, международную торговлю 
(экспорт-импорт), уровень и качество жизни. Наш 
природно-ресурсный потенциал в разы превыша-
ет финансовый потенциал, объем ВВ�, экспорт и 
ВВ� на душу населения [7]. Многие диспропор-
ции сложились неодномоментно. Но за годы ре-
форм они усугубились, особенно в части соци-
альных показателей.

Все выше изложенное подтверждает прямую, 
непосредственную связь между потерями, утра-
тами в человеческом капитале и кризисом в эко-
номике за время рыночных реформ. В итоге не-
бывало глубокого для мирного времени и затяж-
ного кризиса экономика России отброшена назад 
по объему производства, конкурентоспособности 
продукции, эффективности управления. Очевид-
но, что без решения проблемы кардинального ро-
ста уровня и качества российского человеческого 
капитала невозможно решить главные проблемы 
страны и остановить снижение уровня ее эконо-
мической безопасности.

Выводы. Укрепление человеческого капитала 
и прогресс в социальной сфере России возможно 
осуществить по нескольким направлениям. Назо-
вем лишь некоторые из них: 

– разработать комплексную программу фи-
нансирования и стимулирования роста величины 
и качества российского человеческого капитала;

– осуществить декриминализацию России (в 
условиях криминально-бюрократического госу-
дарства решение проблемы роста человеческого 
капитала в принципе невозможно);

– кардинально увеличить прямые государ-
ственные и частные инвестиции в человеческий 
капитал;

– значительно расширить объемы государ-
ственных инвестиций в дошкольное и школьное 
образование;

– реформировать систему высшего образова-
ния в направлении подавления коррупции и за-
крытия слабых коммерческих вузов;

– ускоренно создавать национальные иннова-
ционную и венчурную системы;

– осуществить эффективную трансформацию 
медицинского обслуживания населения.
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Постановка проблеми. Ефективне і конкурен-
тоспроможне функціонування кожного окремого 
аграрного підприємства є практично неможливим 

без якісного і економічно обґрунтованого розви-
тку його виробничо-ресурсного потенціалу. У су-
часних умовах, коли великі агроформування по 
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ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
АГРОФОРМУВАНЬ НА НОРМАТИВНИХ ЗАСАДАХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА АГРОФОРМИРОВАНИЙ НА НОРМАТИВНЫХ НАЧАЛАХ

USE AND REPRODUCTION OF PRODUCTION AND RESOURCE POTENTIAL  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON NORMATIVE BASIS

У статті виявлені проблеми та тенденції використання й відтворення виробничо-ресурсного потенціалу 
агроформувань, особливо малих та середніх. Визначено, що методологічні переваги забезпечення цих 
процесів має нормативний підхід, що забезпечує енергоощадність та ресурсозбереження. Обґрунтовано 
вплив виробничо-ресурсного потенціалу та його раціонального ресурсокористування на 
конкурентоспроможність аграрних підприємств. Визначено необхідність удосконалення організаційно-
економічних механізмів використання виробничо-ресурсного потенціалу з метою її підвищення.

Ключові слова: малі і середні агроформування, агрохолдинги, виробничо-ресурсний потенціал, використан-
ня, відтворення, нормативні засади, управління, організаційно-економічний механізм, конкурентоспроможність, 
підвищення, удосконалення.

В статье выявлены проблемы и тенденции использования и воспроизводства производственно-
ресурсного потенциала агроформирований, особенно малых и средних. Определено, что методологиче-
ские преимущества обеспечения этих процессов имеет нормативный подход, что обеспечивает энергосбе-
режение и ресурсосбережение. Обосновано влияние производственно-ресурсного потенциала и его рацио-
нального ресурсопользования на конкурентоспособность аграрных предприятий. Определена необходи-
мость совершенствования организационно-экономических механизмов использования 
производственно-ресурсного потенциала с целью ее повышения.

Ключевые слова: малые и средние агрофирмы, агрохолдинги, производственно-ресурсный потенциал, ис-
пользования, воспроизводства, нормативные основы, управления, организационно-экономический механизм, 
конкурентоспособность, повышение, совершенствование.

The article identifies problems and trends in the use and reproduction of production and resource potential of 
agricultural enterprises, especially small and medium. It is determined that the methodological advantages of 
ensuring these processes has regulatory approach that conserves energy and resource conservation. Based on the 
impact of production and resource potential and sustainable use of resources on the competitiveness of agricultural 
enterprises. The need for improving the organizational and economic mechanisms for the use of production and 
resource potential to its increase.

Key words: small and medium-sized agricultural companies, agricultural holdings, production and resource poten-
tial, use, reproduction, regulatory framework, governance, organizational and economic mechanism, competitiveness, 
improvement, improvement.
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типу агрохолдингів та агропромислових корпора-
цій з високим рівнем капіталізації відтворили та 
значно модернізували основні засоби, бізнесові 
виробничо-економічні процеси, використовують 
інноваційні технології виробництва, значна част-
ка домогосподарств, малих та середніх аграрних 
підприємств знаходиться у нестійкому, ризикова-
ному або кризовому фінансово-економу стані, їх 
важливим завданням є одержання максимальних 
прибутків при мінімальних витратах ресурсів. 
�ри цьому вони часто втрачають можливості здій-
снення навіть простого відтворення свого 
виробничо-ресурсного потенціалу. Гострий дефі-
цит виробничих ресурсів та їх структурна розба-
лансованість призводять до зниження темпів еко-
номічного розвитку аграрного сектора економіки, 
потенційні можливості якого використовуються 
не повною мірою, що гальмує вирішення існую-
чих економічних, соціальних та екологічних про-
блем сільських територій, зайнятості, підвищення 
доходів та рівня життя сільського населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
�роблема формування в кожному аграрному під-
приємстві незалежно від форм власності та орга-
нізації виробництва раціонального за своїм розмі-
ром та складом виробничо-ресурсного потенціалу 
і ефективного його використання належить до 
числа найбільш актуальних. Тому вона досліджу-
ється значною кількістю науковців, серед яких  
В. Г. Андрійчук, В. А. Анічін, О. В. Березін,  
О. А. Бугуцький, Ю.В. Василенко, О. Ю. Єрмаков, 
М. І. Кісіль, І. І. Лукінов, Л. Ю. Мельник, �.О. Мо-
сіюк, О. М. Онищенко, Б. Й. �асхавер, В. В. Рос-
соха, �. Т. Саблук, В.С.Шебанін та ін. �роте необ-
хідно визнати, що, незважаючи на значну кіль-
кість наукових досліджень, низка важливих пи-
тань потребує подальшого відповідного опрацю-
вання.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Мова йде про перспективи ра-
ціонального використання та відтворення 
виробничо-ресурсного потенціалу агроформувань 
на нормативних засадах, вплив цих процесів на їх 
конкурентоспроможність та досягнення інших ці-
лей функціонування. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхід-
ності використання та відтворення виробничо-
ресурсного потенціалу малих і середніх аграрних 
підприємств на нормативних засадах, його удо-
сконалення та управління розвитком як вагомого 
чинника конкурентоспроможності агроформу-
вань.

Результати дослідження. �рогресивні зміни в 
аграрному секторі економіки визначаються, голо-
вним чином, темпами розвитку і нарощення 

виробничо-ресурсного потенціалу, впроваджен-
ням інновацій, інвестиційним забезпеченням під-
приємств [3, с. 247-249]. Однією з найбільш важ-
ливих і актуальних проблем, з якими в даний час 
зустрічаються переважно малі та середні агрофор-
мування, є ефективне розміщення ресурсів з ме-
тою отримання найбільших прибутків, забезпе-
чення фінансово-економічної стійкості та конку-
рентоспроможності.

Конкурентоспроможність підприємств визна-
чається їх здатністю виробляти якісну та екологіч-
но чисту продукцію, яка має попит серед спожи-
вачів, а також забезпечує отримання прибутків, 
достатніх для організації розширеного відтворен-
ня. Основою формування такої здатності є 
виробничо-ресурсний потенціал суб’єктів діяль-
ності. Здійснені дослідження вказують на низький 
рівень використання та відтворення виробничого 
потенціалу, що й зумовлює ризики та нестійкий 
характер їх функціонування. Зокрема, в Україні, 
яка має найкращі сільськогосподарські угіддя в 
Європі та посідає чільне місце у світі за площею 
ріллі – 41,7 млн. га (близько �9,1% території), про-
дуктивність сільського господарства нижча від 
рівня загальноєвропейських і загальносвітових 
стандартів через недостатнє відтворення природ-
них ресурсів, особливо родючості ґрунтів, вико-
ристання вторинної техніки, повільне впрова-
дження інноваційних технологій.

 Спад ресурсозабезпечення означає зменшення 
використання мінеральних і органічних добрив, 
засобів захисту рослин, досягнень селекції рослин 
і тварин, кормовиробництва, біотехнологій [1,  
с. 12�-128]. Незважаючи на значні позитивні змі-
ни ресурсного забезпечення великого агробізнесу, 
обсяги й рівень наукових розробок, їх ціна, термі-
ни та механізми впровадження у виробництво не 
задовольняють потреби інших аграрних підпри-
ємств. Структурна перебудова економіки країни, 
незважаючи на численні програми, заяви урядов-
ців та лозунги, досі не ґрунтується на інновацій-
ній основі. Наукомісткість промислового вироб-
ництва не перевищує 0,3%, а сільського господар-
ства − ще менша, що спричиняє деструктивні про-
цеси в галузі й негативно впливає на конкуренто-
спроможність її суб’єктів. 

Отже, стратегічні напрями зростання й забез-
печення конкурентоспроможності підприємств 
аграрного сектора повинні ґрунтуватися, переду-
сім, на управлінні формуванням їх виробничо-
ресурсного потенціалу. Зростання конкуренто-
спроможності наблизить виробників до досягнен-
ня мети їх функціонування, неодмінною умовою 
чого є збільшення обсягів виробництва сільсько-
господарської продукції та покращення її якості. 
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Здійснені дослідження засвідчили, що наявний 
виробничо-ресурсний потенціал аграрних підпри-
ємств має змогу забезпечити істотне збільшення 
виробництва сільськогосподарської продукції. 

�ри цьому виробничо-ресурсний потенціал 
аграрних підприємств слід розглядати як сукуп-
ність взаємопов’язаних ресурсів (земельних, 
матеріально-технічних та людського капіталу), 
які можуть використовуватись не тільки у вироб-
ничому процесі, але й у фінансовій, соціальній, 
екологічній та інших сферах діяльності госпо-
дарств.

�роблема ресурсного забезпечення аграрних 
підприємств ускладнюється тим, що через ряд 
причин, серед яких інвестиційна криза в А�К, не-
стабільність цінового механізму та фінансової по-
літики держави, аграрний сектор не є інвестицій-
но привабливою сферою. Оновлення матеріально-
технічної бази відбувається на незадовільному 
рівні. Як результат, зменшується можливість ін-
тенсифікації виробництва, недотримуються стро-
ки виконання сільськогосподарських робіт, зни-
жуються показники валового збору і, відповідно, 
рентабельності агроформувань.

Виробничо-ресурсний потенціал аграрних під-
приємств повинен представляти собою не просто 
набір окремих видів ресурсів, а єдину систему 
взаємозв’язаних оптимальних за кількістю та якіс-
тю ресурсних складових. Тому для розширеного 
відтворення виробничо-ресурсного потенціалу 
необхідно ефективно управляти процесом його 
формування та використання. Ефективність засто-
сування кожного виду ресурсів, через свої специ-
фічні особливості, оцінюється за допомогою су-
купності показників [�, с. 124-12�]. Основними 
критеріями ефективності використання вироб-
ничо-ресурсного потенціалу є зростання валової 
продукції і прибутку. Інтегрованим критерієм 
ефективності використання виробничо-ресурс-
ного потенціалу повинна виступати окупність ви-
трат. 

Стратегічне управління виробничо-ресурсним 
потенціалом аграрних підприємств – це діяльність 
підприємства, спрямована на системне управлін-
ня всіма компонентами виробничо-ресурсного по-
тенціалу з метою реалізації перспективних напря-
мів його розвитку та підвищення ефективності ви-
користання. Сучасний менеджмент вимагає фор-
мування нових систем управління ресурсами, що 
забезпечують регулювання рівня їх витрат для до-
сягнення господарюючим суб’єктом певної мети. 

Система управління витратами має вирішити 
завдання, яке полягає у виборі такого варіанту ве-
личини витрат, при якому, з одного боку, відбува-
ється економія ресурсів, а з іншого – досягається 

запланований результат. Будь-яке управління ви-
тратами повинне ґрунтуватися на розумінні при-
чин їх походження. Високої результативності 
управління можна досягти лише при активному 
впровадженні нормативного методу планування і 
обліку витрат. Ефективне управління виробничо-
ресурсним потенціалом господарюючого суб’єкта 
в сучасних умовах повинно базуватися на зістав-
ленні фактичних даних з обґрунтованими норма-
тивами, оскільки зіставлення даних звітного пері-
оду з даними попереднього періоду не може вва-
жатися достатньою підставою для прийняття 
ефективних управлінських рішень. Інструментом 
їх прийняття має бути об’єктивна інформація. 

Останніми роками питання нормування ресур-
сів аграрних підприємств через помітне посла-
блення інтересу до норм втратили свою актуаль-
ність і, природно, витіснилися з економічної робо-
ти. Невідповідність нормативної бази умовам гос-
подарювання є одним з факторів, що перешкоджа-
ють утвердженню практики управління витрата-
ми [5, с. 3�-38]. Тому одним з пріоритетних напря-
мів ефективного використання вироб- 
ничо-ресурсного потенціалу є формування норма-
тивної бази, що полягає в коригуванні, розробці і 
систематизації нормативів. 

Нормативна база повинна формуватися індиві-
дуально для кожного аграрного підприємства з 
урахуванням конкретних виробничо-економічних 
умов його господарювання. Вона повинна вклю-
чати нормативи оцінки величини елементів 
виробничо-ресурсного потенціалу, раціонального 
формування за складом і структурою. Впрова-
дження інноваційних процесів ресурсокористу-
вання вимагає відповідного професійно-
кваліфікаційного рівня підготовки працівників. 
Тому особливе значення слід приділяти викорис-
танню різних форм перенавчання й підвищення 
кваліфікації, зокрема, проведення на базі кращих 
регіональних аграрних підприємств науково-
практичних конференцій і семінарів. Варто також 
більше уваги приділяти цілеспрямованому управ-
лінню процесом формування ефективного кадро-
вого потенціалу. Він, зокрема, полягає в розробці 
бакалаврських та магістерських програм навчан-
ня, соціально-економічних програм відповідаль-
ності агробізнесу з метою залучення і утримання 
молодих перспективних спеціалістів.

Основними напрямами формування системи 
ефективного управління використанням 
виробничо-ресурсного потенціалу є: 

– забезпечення раціонального використання 
земельних, водних та інших природних ресурсів, а 
також основних матеріальних засобів; застосуван-
ня енерго– та ресурсоощадних технологій; 
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– ефективне використання трудових ресурсів; 
– забезпечення стабільності формування й 

ефективності використання внутрішніх і зовніш-
ніх фінансових ресурсів;

– розвиток інноваційних процесів і впрова-
дження їхніх результатів у забезпечення екологі-
зації, інтенсифікації аграрного виробництва та 
продовольчої безпеки держави. 

За рахунок біологізації й екологізації процесів 
інтенсифікації можна досягти значного спаду ви-
трат ресурсів на одиницю сільськогосподарської 
продукції [2, с. 135-13�]. Для розробки й успішно-
го впровадження цієї системи необхідно досягти 
високого рівня інформаційно-аналітичного забез-
печення управління. Впровадження нових інфор-
маційних технологій і застосування сучасної 
комп’ютерної техніки – необхідна умова ефектив-
ного управління виробничо-ресурсним потенціа-
лом. Систему інформаційного забезпечення необ-
хідно спрямувати на ефективне управління вироб-
ництвом в умовах його самофінансування.

Для удосконалення механізмів управління про-
цесами відтворення виробничо-ресурсного потен-
ціалу аграрних підприємств доцільно виокремити 
такі складові:

– природні ресурси, що беруть участь в ство-
ренні сільськогосподарської продукції та потре-
бують спеціальних програм відтворення;

– споживчий потенціал продовольчого ринку, 
що забезпечує соціально-економічну та продо-
вольчу безпеку країни;

– інтелектуальний потенціал аграрних підпри-
ємств, який потребує активного розвитку;

– підприємницький потенціал аграрних під-
приємств, який потребує впровадження нових 
форм кооперування, інтегрування та державної 
підтримки;

– організаційно-економічний потенціал аграр-
них підприємств, який потребує впровадження 
нових методів управління з врахуванням особли-
востей підгалузей сільського господарства, розви-
тку управлінських та інформаційних технологій;

– соціально-економічний потенціал визнача-
ється відносинами власності, розвитком сільських 
територій та їх громад.

Такий підхід дозволить чітко визначити показ-
ники відтворення ресурсів аграрних підприємств 
у відповідності до державної аграрної політики, 
пріоритети якої пов’язані з напрямами відтворен-
ня виробничо-ресурсного потенціалу [4, с. 55-57]:

– забезпечення в сільськогосподарському ви-
робництві за допомогою системи державних 
організаційно-правових заходів прибутку на аван-
сований капітал, включаючи вартість земельних 
ресурсів, не нижче середнього рівня по економіці 

держави – відтворення виробничих та земельних 
ресурсів;

– створення умов для реалізації та захисту прав 
селян на землю, формування ринкових земельних 
відносин, охорони земель держави – відтворення 
трудових та земельних ресурсів, захист соціаль-
них інтересів селян та розвитку сільських терито-
рій– посилення соціального захисту сільського 
населення, встановлення заробітної плати та пен-
сійного забезпечення працівників сільського гос-
подарства не нижче середнього рівня в галузях 
економіки держави;

– створення рівних умов для функціонування 
різних організаційно-правових форм господарю-
вання в аграрному секторі, які сприяють гармоні-
зації інтересів власників та найманих працівни-
ків – захист соціальних інтересів селян та розви-
тку сільських територій;

– розроблення і запровадження державних та 
регіональних програм комплексного розвитку 
сільських територій, удосконалення державної 
підтримки розвитку підприємництва з метою 
розв’язання проблеми зайнятості сільського насе-
лення;

– державна підтримка розвитку конкуренто-
спроможного сільськогосподарського виробни-
цтва на основі кооперації та інтеграції – розвиток 
виробничо-ресурсного потенціалу;

– запровадження сучасних механізмів і методів 
формування прозорого ринку сільськогосподар-
ської продукції, продовольства, капіталу, вироб-
ничих ресурсів та робочої сили;

– державна підтримка суб’єктів аграрного сек-
тору шляхом концентрації державних ресурсів на 
пріоритетних напрямах розвитку;

– формування сприятливої цінової, фінансово-
кредитної, страхової, податкової та бюджетної по-
літики – розвиток управління фінансовими ресур-
сами;

– забезпечення раціональних внутрішньогалу-
зевих і міжгалузевих економічних відносин;

– створення сприятливих умов для реалізації 
експортного потенціалу аграрних підприємств – 
розвиток зовнішньоекономічної діяльності;

– державна підтримка підготовки, перепідго-
товки і підвищення кваліфікації спеціалістів, ви-
конання наукових досліджень для аграрних під-
приємств – розвиток трудових ресурсів;

– створення умов для закріплення у сільській 
місцевості кваліфікованих спеціалістів сільського 
господарства, освіти, культури, охорони здоров’я 
та побутового обслуговування – соціально-
економічний розвиток села;

– державна підтримка сільськогосподарських 
товаровиробників, які використовують меліорова-



13

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 3 (березень)

ні землі, особливо щодо утримання внутрішньо-
господарських меліоративних систем та оплати 
електроенергії, що витрачається для подачі води 
для поливу;

– удосконалення системи державного управ-
ління, ефективне поєднання загальнодержавної і 
регіональної політики в аграрних підприємствах.

Висновки і пропозиції. Важливою умовою ра-
ціонального використання виробничо-ресурсного 
потенціалу та підвищення конкурентоспромож-
ності малого і середнього агробізнесу на цій осно-
ві є удосконалення організаційно-економічних 
механізмів у діяльності домогосподарств, малих і 
середніх аграрних підприємств та процесах фор-
мування і використання ресурсів. Це б сприяло їх 
розширеному відтворенню, забезпеченню продо-
вольчої безпеки держави, розвитку сільських те-
риторій та досягненню фінансово-економічної 
стійкості окремих виробничих структур. 

Бібліографічні посилання
 1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних 

підприємств: теорія, методика, аналіз / 
В.Г.Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с.

 2. Єрмаков О.Ю. Ресурсний потенціал сільських 
територій та особливості його відтворення і вико-
ристання в аграрній сфері / О.Ю. Єрмаков // Науко-
вий вісник НУБі� України. – 2011. – Вип. 1�3. –  
Ч. 3. – С. 133–141.

 3. Кісіль М.І. Відтворення і нагромадження аграр-
ного капіталу / Кісіль М.І., Кожем’якіна М.Ю., 
Канцуров О.О., Дишлюк О.А. // Агропромисловий 
комплекс України: стан, тенденції та перспективи 
розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (ви-
пуск �) / за ред. �.Т. Саблука та ін. – К.: ІАЕ УААН, 
2009. – 7�4 с.

 4. Онищенко О. Сільськогосподарські підприємства 
після реорганізації: ресурсозабезпеченість, 
виробничі затрати, продуктивність / О. Онищен-
ко // Економіка України. – 2010. – №12. – С. 52–�3.

 5. Россоха В.В. Теоретико-методичні засади форму-
вання, розвитку та оцінювання виробничого 
потенціалу сільськогосподарського підприємства / 
В.В. Россоха. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 94 с.

 �. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в 
Україні / �.Т. Саблук. – К.: ННЦ ІАЕ, 200�. – 39� с.

List of references
 1. Andreychuk V.G. Efficiency of agricultural enterpris-

es: theory, methodology, analysis / V. G. Andriychuk. – 
K.: KNEU, 2005. – 292 s.

 2. Ermakov A.Y. Resource potential of rural areas and 
the features of its reproduction and use in agriculture / 
O.Y. Ermakov // Scientific Bulletin of national agrarian 
University of Ukraine. – 2011. – Vol. 1�3. – Part 3. –  
S. 133-141.

 3. Kisil N.І. Reproduction and accumulation of agricul-
tural capital / Kisil N.І., Kozhemyakina N.Yu., Kanto-І., Kozhemyakina N.Yu., Kanto-, Kozhemyakina N.Yu., Kanto-
row A.A., Dyshlyk A.A. // Agricultural complex of 
Ukraine: status, trends and prospects of development. 
�nformation–analytical collection (release �), ed.  
P. T. Sabluk and others – K.: �AE UAAS, 2009. – 7�4 s.

 4. Onishchenko A. Agricultural enterprise after the re-
organization: resourcing, production costs, productiv-
ity / A. Onishchenko // Economy of Ukraine. – 2010. – 
No. 12. – S. 52-�3.

 5. Rossokha V.V. Theoretical and methodological foun-
dations of the formation, development and evaluation 
of production potential of agricultural enterprises / 
V.V. Rossokha. – K.: NSC �nstitute of agrarian econo-
my, 2009. – 94 s.

 �. Sabluk P.T. The Development of land relations in 
Ukraine / P.T. Sabluk. – K.: NSC �nstitute of agrarian 
economy, 200�. – 39� s.



14

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 3 (березень)

Постановка проблемы. Для перехода к устой-
чивому развитию экономик современных стран 
принципиально важное значение имеет поиск пу-
тей рационального использования природного ка-
питала и сохранения свойств экосистем. �онимая 
значимость решения проблем рационального ис-
пользования природных ресурсов, правительство 
РФ приняло ряд стратегических документов, 
направленных на повышение экономической роли 
природного капитала. Так, в Концепции долгос-
рочного развития РФ на период до 2020 года отме-
чено, что «формирование инновационной 
экономики означает превращение интеллекта, 
творческого потенциала человека в ведущий фак-
тор экономического роста и национальной конку-
рентоспособности, наряду со значительным 
повышением эффективности использования 
природных ресурсов» [1]. Следует отметить и тот 
факт, что в современном мире идеи экологически 
безопасного развития все больше переходят из 
сферы теории в практику и уже более 10 лет рабо-
тает Всемирный совет бизнеса по устойчивому 
развитию. Согласно его прогнозу, основанному на 
исследовании крупнейших мировых компаний, 
устойчивое развитие открывает для дилеров 
рынка бизнес-возможности, которые оценивают-
ся в �,2 трлн. долл. [2]. Следовательно, для фор-

мирования экологически безопасного развития 
стран и территорий необходимо учитывать 
экологический фактор как на микроуровне при 
разработке различных технологий использования 
природного капитала, так и на макроуровне при 
выборе социально-экономического направления 
развития страны.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Указывая на важность исследования 
проблемы рационального природопользования, 
напомним, что начавшийся в 2008 году мировой 
экономический кризис показал исчерпание потен-
циала экспортно-сырьевой экономики России. �о 
оценкам Экономической экспертной группы, Рос-
сия затратила на антикризисные мероприятия 
больше всех в мире – более 11% ВВ�, а оказалась 
ниже всех в «двадцатке» – на -7-9% ВВ�. �о срав-
нению с этими показателями, например, США за-
тратили на антикризисные мероприятия 8,4% 
ВВ�, а весь мир в целом-7% [3]. Однако этих уси-
лий правительств явно недостаточно: за послед-
ние 50 лет около �0% мировых экосистемных 
услуг подорваны в результате антропогенного 
воздействия [4]. Уместным будет также отметить 
и тот факт, что, по данным федеральной службы 
государственной статистики РФ, удельный вес 
фактора природных ресурсов составляет около 
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50% в годовом приросте доходов частного и госу-
дарственного секторов экономики страны, тогда 
как в развитых странах от 80 до 90 % прироста 
приходится на долю фактора научно-технического 
прогресса [5]. �оэтому важной чертой новой мо-
дели экономики РФ должна стать именно 
экологическая устойчивость и стимулирование 
инновационного развития, в том числе интегра-
ции экологического фактора в экономический ме-
ханизм природопользования.

Постановка задачи. В настоящее время иссле-
дования по вопросу интеграции экологического 
фактора в экономический механизм природо-
пользования ведутся как в направлении экспли-
кации причин экологической неэффективности 
действующего рыночного механизма, так форму-
лирования экономических принципов построе-
ния экологоориентированного хозяйственного 
механизма, ориентации на учет и воспроизвод-
ство экологического фактора [�], а также рассмо-
трение экосистем как капитала. В частности, в ра-
боте С. �анджиолы, К. фон Риттера и Дж. Бишо-
па «Оценивая экономическую ценность сохране-
ния экосистем» предлагается рассматривать эко-
системы в качестве одной из форм капитала [7]. 
Например, леса-это богатство с точки зрения дре-
весных и недревесных продуктов, а также услуг, 
которые они поставляют, в рекреационных тер-
риториях богатство составляют климат, лечеб-
ные ресурсы, в том числе минеральные воды и 
грязи и, собственно, рекреационные услуги. �о-
лагаем, что в этом случае центре внимания иссле-
дований должны быть экономические аспекты 
экосистемных услуг, их экономическая оценка и 
выгоды. В настоящее время выгоды, которые обе-
спечивают экосистемы для человека и экономики 
не осознаются и не оцениваются должным обра-
зом. Но уже первый опыт оценки экосистемных 
услуг дал суммарную годовую оценку всех функ-
ций естественных экосистем планеты в 33 млрд. 
долл., что почти вдвое превышает созданный че-
ловечеством ВН� -18 трлн. долл. в год, и это об-
стоятельство вызвало бурную дискуссию в лите-
ратуре [8]. Одной из последних работ в области 
идентификации экоситемных услуг стало иссле-
дование Т. Брауна, Дж. Бергестрома и Дж. Луми-
са. Данные авторы выделили две группы объек-
тов исследования в данном аспекте: экосистем-
ные блага и экосистемные услуги. Например, в 
первую группу авторы включают невобновляе-
мые блага (минералы, ископаемое топлива) и воз-
обновляемые (животные, растения, воздух, ре-
креация, эстетика).

Результаты. Считаем, что особенно уместен 
такой подход для условий России, где ярко прояв-

ляется ресурсный характер экономики. И в реше-
нии проблем природопользования на первый 
план здесь выдвигается задача формирования и 
реализации экономического механизма природо-
пользования, причем его центральным звеном, на 
наш взгляд, должно явиться стимулирование ра-
ционального природопользования. Рассмотрим 
такой подход.

Итак, под симулированием мы понимаем про-
цесс внешнего воздействия на природопользова-
телей с целью согласования и реализации эконо-
мических интересов. Как известно, стимулирова-
ние оказывает воздействие на интересы субъек-
тов хозяйствования, но характер этого воздей-
ствия обусловлен общественным развитием, эко-
номическими отношениями, присущими обще-
ству в каждый данный момент, наконец, формами 
и методами стимулирования. В связи с тем обсто-
ятельством, что мы рассматриваем стимулирова-
ние применительно к рыночному типу экономи-
ки, необходимо отметить связанные с ней специ-
фические черты. �режде всего, поскольку эконо-
мика является рыночной, то стимулирование мо-
жет происходить в рамках рыночного саморегу-
лирования. Однако в силу наличия известных 
«провалов рынка», или «внешних эффектов», воз-
можности рыночного саморегулирования весьма 
ограничены. Данное обстоятельство объективно 
обусловливает необходимость государственного 
вмешательства, то есть стимулирование в этом 
случае связано с государственным регулировани-
ем. В экономической науке в настоящее время 
происходит «движение вовне», укрепляются но-
вые, нетрадиционные теоретические направле-
ния экономики, менеджмента, маркетинга с уче-
том эколого-экономических императив развития 
[9]. �оэтому, связанные с воспроизводством в це-
лом, формы и способы стимулирования становят-
ся все более разнообразными. 

�оскольку реализация экономических интере-
сов или отсутствие таковых для конкретного 
субъекта экономики связаны с возможным при-
обретением или потерей, то само стимулирова-
ние осуществляется посредством создания усло-
вий для материального поощрения или ответ-
ственности. �роисходит расширение объектов 
стимулирования и в сфере природопользования. 
Ими являются, например, нормы и нормативы 
предельно-допустимых выбросов, сбросов вред-
ных веществ и размещения отходов загрязняю-
щих веществ; деятельность по внедрению эколо-
гически чистых технологий; выпуск экологиче-
ски чистой продукции; проведение различных 
природоохранных мероприятий, обеспечиваю-
щих сохранение качества окружающей природ-
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ной среды; воспроизводство природных ресурсов 
и другие. Объектами стимулирования выступают 
также предприятия различных форм собственно-
сти, отдельные структуры, подразделения пред-
приятий и их работники. 

Если обратиться к недавнему опыту стимули-
рования природопользования в РФ, то заметим 
следующее. Так, в конце 20 века возникла иллю-
зия улучшения экологической ситуации в регио-
нах РФ благодаря сокращению годовых объемов 
загрязнений в связи с падением производства в 
этот период (как, впрочем, и после экономическо-
го кризиса 2008 года). Например, приведем неко-
торые данные по загрязнению природной среды: 
если объем сброса в водоемы загрязненных сточ-
ных вод составил в 1990 г. 27, 9 млрд. куб. м., то в 
2005 г. -19,0 млрд. куб.м., а объем выбросов за-
грязняющих атмосферу веществ – 34 и 19,8 млн. 
т. Соответственно. В Государственном докладе 
«О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской федерации в 2011 году» отмечается, 
что динамика выбросов в 1990-2010 гг. в основном 
определялась изменениями экономической ситу-
ации в стране, а также изменениями в структуре 
топливопотребления. Однако, как отмечает Го-
скомстат, в настоящее время 20 млн. чел. прожи-
вают в 40 российских городах, где максимальная 
концентрация загрязнителей воздуха более чем в 
10 раз превышают предельно допустимые кон-
центрации (�ДК) [10]. Следовательно, можно сде-
лать вывод о том, что без применения целостного 
экономического механизма природопользовании 
невозможно достичь действительно безопасных 
показателей развития страны.

�роанализируем действующий в РФ экономи-
ческий механизм природопользования.

1. Основными действующими элементами эко-
номического механизма природопользования в 
РФ являются природоресурсные налоги и плате-
жи за использование природных ресурсов. Как 
показывает практика, они не выполняют функ-
цию поощрения рационального природопользо-
вания и играют, в основном, бюджетообразую-
щую роль. Так, в 2011 году поступления в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации от 
природно-ресурсных платежей, налогов и сборов 
составили 2 319 млрд. руб., в том числе поступле-
ния в федеральный бюджет – 2 130 млрд. руб. (что 
на 29% и 31% соответственно больше, чем в  
2010 г.); но в структуре федеральных налоговых 
платежей данные платежи в совокупности со-
ставляют лишь 19 % и этого явно недостаточно 
для стимулирования рационального природо-
пользования при сохраняющемся сырьевом век-
торе развития страны. Заметим еще одно обстоя-

тельство: в общем объеме поступлений платежей 
за пользование природными ресурсами в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации 
88% (или 2 043 млрд. руб.) составляет налог на до-
бычу полезных ископаемых (НД�И), причем 97% 
поступлений приходится на налоги на добычу 
нефти и горючего природного газа, а все другие 
виды платежей настолько незначительны, что не 
приходится даже вести речь об их бюджетообра-
зующей и, тем более, стимулирующей роли.

В связи с этим полагаем, что при сохранении 
общей суммы налогов (соблюдения принципа фи-
скальной нейтральности) целесообразно изме-
нить пропорции в сторону увеличения удельного 
веса налогов, связанных с природопользованием, 
что позволит, с одной стороны, снизить темпы 
разрушительного изымания ресурсов из природ-
ной среды, а, с другой, стимулировать природо-
пользователей к использованию энерго- и мате-
риалосберегающих технологий.

2.Другой действующей формой экономическо-
го механизма природопользования являются пла-
тежи за загрязнение окружающей среды. Но они 
не являются налогами, их ставки достаточно низ-
кие, в пределах нормативов выбросов относятся 
на себестоимость продукции, а не к прибыли 
предприятия и, как следствие, не оказывают вли-
яния на экономические интересы предприятия. 
Фактическое поступление в федеральный бюд-
жет платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду за 2011 год по данным Федерального 
казначейства составило 4,430 млрд. руб. (в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации – 
22,151 млрд. руб.) или 115,8� % от спрогнозиро-
ванного объема поступлений и есть обоснован-
ные резервы для увеличения поступления этих 
платежей.

Казалось бы, поступающие платежи за загряз-
нение окружающей среды должны быть направ-
лены на решение проблем экологически безопас-
ного развития. Но, из более чем 3 млн. хозяйству-
ющих субъектов России, оказывающих то или 
иное экологически негативное воздействие, толь-
ко немногим более 10 тыс. обеспечивают 99% вы-
бросов и сбросов, в отношении же остальных 
предприятий предусматривается не ужесточение 
требований, а снятие административных барье-
ров. Таким образом, 2700 тысяч предприятий Рос-
сийской Федерации предлагается перевести на 
декларирование воздействия на окружающую 
среду, а 290 тысяч предприятий с умеренным воз-
действием переходят на установление нормати-
вов по факту сбросов и выбросов. Будет ли спо-
собствовать такая «реформа» ответственности 
природопользователей действительно рациональ-
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ному природопользованию, если акцент смещает-
ся в сторону декларирования воздействия на 
окружающую среду? �олагаем, что нет. На наш 
взгляд, целесообразно совершенствовать эконо-
мический механизм природопользования в на-
правлении изменения действующей системы пла-
тежей за загрязнение окружающей среды, относя 
их к экологическим налогам. Так, размер налого-
вых платежей необходимо повысить до уровня, 
стимулирующего природопользователей не толь-
ко к снижению загрязнений, но и к поиску и вне-
дрению новых экологически безопасных техники 
и технологий. Но одновременно следует поо-
щрять тех природопользователей, кто проводит 
активную природоохранную политику. В этих 
целях необходимо широко использовать налого-
вые льготы по объектам и процессам природо-
пользования, причем вовсе не обязательно вно-
сить изменения в действующее федеральное на-
логовое законодательство, а можно, например, ис-
пользовать налоговые преференции на регио-
нальном уровне, в рамках региональных налогов.

Выводы. В конечном результате применение 
экономического стимулирования природопользо-
вания в современной России, с ее огромными дис-
пропорциями в развитии и институциональным 
вакуумом, должно создать условия однонаправ-
ленности экономических интересов субъектов 
рынка и способствовать формированию эколого-
ориентированной устойчивой экономики.

Библиографические ссылки
 1. Концепция долгосрочного развития РФ на период 

до 2020 года. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus00�.pdf (дата об-
ращения: 01.09.2013 года)

 2. Большой бизнес. 2010. Декабрь.
 3. www.iet.ru (дата обращения: 1.11.2013 года)
 4. Millennium Ecosystem Assessment. UNEP, 2005.
 5. Бобылев С.Н. Модернизация экономики и устой-

чивое развитие / С.Н. Бобылев, В.М. Захаров. – М.: 
Экономика, 2011. – 295 с.

 �. Довготько Н.А. �роблемы совершенствования 
экономического механизма природопользования в 
условиях постиндустриальной трансформации 
экономики / Н.А. Довготько; Сборник научных 
трудов Sworld по материалам международной 
научно-практической конференции. – 2013. –  
Т. 35. – № 1. – С. 84–89. 

 7. Pagiola S., Ritter K. von, Bishop J. Assessing the 
Economic Value of Ecosystem Conservation. World 
Bank, 2004.

 8. Costanza R. d’Arge, R. de Groot R. et al. The value 
of the world’s ecosystem services and natural capital // 
Nature. 1997. No 38�. P. 253–2�0.

 9. Наголова А.Д. �роблема формирования экономи-
ческого механизма рационального природопользо-
вания в России (на примере Ставропольского 
края) / А.Д. Наголова, Н.А. Довготько // Наука 
�арк. – 2013. – №4(14). – С. 103–10�. 

  10. Государственный доклад « О состоянии и об охра-
не окружающей среды Российской федерации в 
2011 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=75 
(дата обращения: 10.09.2013 г.).

List of references
 1. Koncepcija dolgosrochnogo razvitija RF na period do 

2020 goda. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus00�.pdf (data obrashheni-
ja: 01.09.2013 g.)

 2. Bol’shoj biznes. 2010. Dekabr’.
 3. www.iet.ru (data obrashhenija: 1.11.2013 g.).
 4. Millennium Ecosystem Assessment. UNEP, 2005.
 5. Bobylev S.N., Zaharov V.M. Modernizacija jeko- jeko-jeko-

nomiki i ustojchivoe razvitie. – M.: Jekonomika, 
2011. – 295 s.

 �. Dovgot’ko N.A. Problemy sovershenstvovanija 
jekonomicheskogo mehanizma prirodopol’zovanija v 
uslovijah postindustrial’noj transformacii jekonomiki / 
Sbornik nauchnyh trudov Sworld po materialam 
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii.  
– 2013. – T. 35. – № 1. – S. 84–89.

 7. Pagiola S., Ritter K. von, Bishop J. Assessing the 
Economic Value of Ecosystem Conservation. World 
Bank, 2004.

 8. Costanza R. d’Arge, R. de Groot R. et al. The value 
of the world’s ecosystem services and natural capital // 
Nature. 1997. No 38�. P. 253-2�0.

 9. Nagolova A.D, Dovgot’ko N.A. Problema 
formirovanija jekonomicheskogo mehanizma 
racional’nogo prirodopol’zovanija v Rossii (na primere 
Stavropol’skogo kraja) // Nauka Park. – 2013. – 
№4(14). – S. 103-10�. 

  10. Gosudarstvennyj doklad «O sostojanii i ob ohrane 
okruzhajushhej sredy Rossijskoj federacii v 2011 godu 
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.
mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=75 (data 
obrashhenija: 10.09.2013 g.).



18

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 3 (березень)

Постановка проблеми. �роблема оптимізації 
і модернізації освітньої системи є головним чин-
ником забезпечення освітньо-наукової конкурен-
тоспроможності українського фахівця. Складови-
ми цієї проблеми є ціле проблематичне коло:  
1) постійні міністерські скорочення фінансування 
і відповідно посадових ставок в Університеті;  
2) пошук емпіричної опори у життєдіяльності уні-
верситету; 3) обґрунтування і сприйняття законо-
давчих ініціатив у зв’язку з потенційно-навислою 
над Україною реорганізацією окремих ВНЗ; 4) ро-
зуміння традиційного та альтернативного варіан-
тів вибору шля ху розвитку освіти і науки у сус-

пільстві; 5) сприйняття освіти і науки як фунда-
ментальних факторів розвитку інтелекту нації й 
державотворення; �) обґрунтування інноваційних 
поправок до ЗУ «�ро освіту» та впровадження 
змін статті 53. Конституції України; 7) запрова-
дження реальної автономії університетів; 8) при-
кладна апробація реальних організаційних змін – 
типу розробка й обґрунтування концептуальних 
схем інноваційних регіональних організаційних 
структур управління університетами та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі актуальні питання з проблематики оптимі-
зації і модернізації освітньої системи викладені у 
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авторських розвідках. Вони стосуються пояснен-
ня об’єктивних критеріїв реструктуризації вищих 
навчальних закладів, розробки окремих аспектів 
«�ершої об’єктивно обґрунтованої програми ви-
ходу із тупика системи вищої освіти України», 
університетських інституційних перетворень та 
стратегій розвитку, на прикладі, Львівського наці-
онального університету ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З. Гжицького і Націо-
нального лісотехнічного університету України, а 
також автономії університетів України [3-7]. Але 
ряд проблемних питань залишаються невиріше-
ними, як у науковому, так і у прикладному кон-
текстах. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Невирішеними раніше части-
нами загальної проблеми оптимізації і модерніза-
ції освітньої системи залишаються такі актуальні 
питання, як: фінансування науки і освіти в універ-
ситетах; емпіричної опори у життєдіяльності уні-
верситету; обґрунтування і сприйняття законодав-
чих ініціатив у зв’язку з потенційно-навислою над 
Україною реорганізацією окремих ВНЗ; розумін-
ня традиційного та альтернативного варіантів ви-
бору шля ху розвитку освіти і науки у суспільстві; 
сприйняття освіти і науки як фундаментальних 
факторів розвитку інтелекту нації й державотво-
рення; обґрунтування інноваційних поправок до 
ЗУ «�ро освіту» та впровадження змін статті 53. 
Конституції України; запровадження реальної ав-
тономії університетів; апробація реальних органі-
заційних змін та ін.

Мета статті (постановка завдання). Сформу-
лювати науково-методологічні підходи приклад-
ного вирішення проблеми оптимізації і модерніза-
ції освітньої системи України, з зазначених неви-
рішених раніше актуальних питань. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема постійних міністерських скорочень 
фінансування і відповідно посадових ставок в 
Університеті. �очинаючи з часу свого новітнього 
становлення у 1991 році українська держава по-
стійно скорочує фінансування університетської 
науки і освіти… Щодо постійних міністерських 
скорочень посадових ставок в Університеті можна 
сказати лише одне: українське керівництво держа-
вою бачить гроші лише у кишенях громадян, а у 
своїх не бачить. Слід зазначити, що такі скорочен-
ня стали суттєво відчутними за урядування панів 
�рем’єр-міністра Миколи Азарова та �резидента 
України Віктора Януковича. У статуті Універси-
тету необхідно передбачити варіанти вирішення 
проблеми скорочення посадових ставок у разі не-
відворотного скорочення фінансів на освіту і нау-
ку. Але вирішуючи цю проблему, у поточному 

кризовому періоді (2014-2015 роки), слід передба-
чити державне, організаційне й прецедентне рі-
шення:

Державне рішення – весь борг по зарплатах 
перевести у боргові чеки держави перед вченими і 
викладачами, з майбутньою компенсацією неви-
плачених зарплат їм або їх дітям – коли держава 
розбагатіє. 

Організаційне рішення – тимчасово, на фік-
сований термін, працівників, які працюють за зая-
вами на певний термін перевести на посадові став-
ки 0,25 – 0,5; 0,� – 0,75, у залежності від категорії 
персоналу. 

�ерша категорія (0,25 – 0,5 ставки): усі пенсіо-
нери; працівники без вчених ступеней і звань; усі 
інші працівники без контракту; співробітники з 
вченими званнями і ступенями та з контрактами, 
які працюють в Університеті менше 5-ти років. 
Тут для пенсіонерів слід також передбачити мож-
ливість працювати в університеті на громадських 
засадах (без отримання зарплати).

Друга категорія (0,� – 0,75 ставки): весь апарат 
управління (професори – кандидати наук, завіду-
вачі кафедр, декани, головний бухгалтер, прорек-
тори, ректор), а також співробітники з вченими 
званнями і ступенями та з контрактами, які пра-
цюють в Університеті �-10 років.

Третя категорія – не підлягають скороченню 
посадових ставок. Скорочення посадових ставок 
не повинно стосуватися науково-педагогічних 
працівників: 1) які сплачують аліменти; 2) які ма-
ють двоє дітей у віці 18 років; 3) які мають дитину-
студента (студентку), яка навчається у коледжі, 
інституті, Університеті на платному навчанні;  
4) які є професори – доктори наук у віці до �5 ро-
ків; 5) які проживають у зйомному житлі і не ма-
ють власної квартири.

Нарешті знаймо і пам’ятаймо – ми, люди, гро-
мадяни, суспільство виділяємо кошти владі, а не 
влада нам! 

Прецедентне рішення – організаційне рішен-
ня може також мати прецедент виходу Універси-
тету з-під слабого державного до «Автономного 
Керування Університетом». Ми, як Університет 
заробляємо позабюджетні кошти. Тому будь-які 
рішення держави у особі міністерства стосовно 
Університету, без погодження з трудовим колек-
тивом, не зовсім є коректними, так як ми знаходи-
мося не на повному державному забезпеченні… 
Наприклад, деякі «Інститути Університету» мо-
жуть самостійно працювати за рахунок заробле-
них позабюджетних коштів. Здійснити акт «авто-
номізації Університету» можна за рішенням Вче-
ної ради і Конференції трудового колективу з по-
дальшим Клопотанням перед КМУ та ВРУ (якщо 
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для цього колись виникнуть необхідні передумо-
ви).

Голова комітету Верховної Ради з питань нау-
ки і освіти Лілія Гриневич під час засідання проф-
спілки працівників НАН України від 11 квітня 
2013 р. заявила: «Не можна знайти аргументова-
ного пояснення, чому видатки державного бю-
джету на науково-технічну сферу в 2012 р. стано-
вили 0,29% ВВ�, тоді як у найбільш кризовий 
2009 р. цей показник становив 0,45% ВВ�. І чому 
в бюджеті на 2013 рік на науку буде витрачено на 
47 млн. грн. менше, ніж у 2012р.». Колишній вла-
ді України, в її прагненні перетворити країну на 
аграрно-сировинну окраїну Європи, наука не була 
потрібною. За всю історію незалежної України 
бюджетні витрати на наукові дослідження та роз-
робки не досягали передбачених законом 1,7% 
ВВ�. Мабуть при теперішній владі відбудуться 
позитивні зміни щодо формування бюджетних ви-
трат на освіту і університетські наукові дослі-
дження. 

На який досвід слід орієнтуватися Універси-
тету. З точки зору запровадження в Україні освіт-
нього досвіду цікаво досліджувати глибоку освіт-
ню історію найповажніших Університетів: Уні-
верситету Аль-Карауїн (859 р., м. Фес, Марок-
ко); Болонського Університету (1088 р., м. Боло-
нья, �івнічна Італія); й відносно більш сучасну іс-
торію Мюнхенського Університету Людві-
га-Максиміліана (1472 р., Мюнхен, Баварія, Ні-
меччина) та ін.

Зокрема, досліджуючи досвід Німеччини: чи 
поставить хто-небудь з наших вчених під сумнів 
німецьку освіту, німецьку науку, німецьку еконо-
міку або німецьке урядування? Звісно ні! Звідси 
об’єктивно виступає три висновки для формуван-
ня українського досвіду: висновок 1 – ставлення 
під сумнів рівня підготовки спеціалістів (магі-
стрів) одним вузом в іншому не що інше, як нездо-
рова конкуренція української ментальності; ви-
сновок 2 – не назва вузу, чи галузі мають визнача-
ти спеціалізацію Університету, а тільки наявність 
фахівців відповідного рівня, що здатні вести під-
готовку тих чи інших спеціалістів (магістрів); ви-
сновок 3 – рівень науково-педагогічних працівни-
ків, їх здатність ефективно готувати спеціалістів 
(магістрів) залежить: 1) від кадрового науково-
педагогічного потенціалу, зокрема наявності док-
торів наук на провідних посадах; та 2) Універси-
тетської політики, яку визначає, і за яку несе від-
повідальність, ректор вузу.

Законодавчі ініціативи у зв’язку з 
потенційно-навислою над Україною реоргані-
зацією окремих ВНЗ. У зв’язку з реорганізацією 
окремих ВНЗ необхідно законодавчо затвердити 

програми їх оптимізації: перелік спеціальностей 
за ліцензіями; обсяги державних замовлень; 
участь держави та корпоративних структур у фор-
муванні повного пакету замовлень; кількість фа-
культетів; кількість кафедр; кадровий потенціал; 
матеріальне забезпечення і т.д. Також законодав-
чо передбачити механізм формування нових влад-
них та організаційних повноважень: положення 
Університету; вченої ради; громадської ради; рек-
торату та обрання нового ректора тощо.

Першою стороною цього процесу мають ви-
ступати Університети, а Другою стороною має 
виступити Уряд України, державі треба визначи-
тися: кого (за переліком спеціальностей) і скільки 
готувати. Не можна таким звиклим чином вирішу-
вати проблему об’єднанням державних (націо-
нальних) Університетів: типу «добровільно» або 
«вони самі об’єднуються». Це або відсторонена 
політика уряду, або намагання прикривати справ-
жні наміри, або небажання любити правду (не 
хочу вживати антагонічного синоніма) – у цьому і 
є звиклість, є ж нормальні правові інструменти і 
процедури. �ри формуванні «Стратегії об’єднання 
чи реорганізації державних Університетів Украї-
ни» КМУ, ВРУ, спільно з вченими й громадськи-
ми організаціями відповідних установ, тобто вра-
ховуючи їхню думку і позицію, мають розробити, 
прийняти і рекомендувати відповідні акти, які б 
відображали необхідні, всесторонньо обґрунтова-
ні, правові інструменти і процедури виконання 
цього завдання. Уряд України зобов’язаний роз-
робити «Стратегію щодо об’єднання державних 
університетів України або створення «Універси-
тетів великого регіону». Така стратегія має впису-
ватися в «Національні пріоритети і стратегічні 
орієнтири розвитку українського суспільства». 
Цю стратегію необхідно обговорити у Верховній 
Раді України та прийняти спільною �остановою 
КМУ і ВРУ (можливо й Законом узаконити). Інак-
ше, це все буде ходіння по-болоту, або у класич-
ному розумінні – ходіння по муках… Автор під-
тримує ініціативу колишніх міністрів освіти і нау-
ки, зокрема, Михайла Згуровського, щодо «Авто-
номії Університетів». Жалко, що пізно він до цьо-
го додумався, у розумінні будучи міністром, треба 
було тоді і реалізовувати. Я за автономію Універ-
ситетів, а також за автономію окремих інститутів 
у ньому (у рамках структури університету). Дер-
жава не повинна усуватися повністю від цього 
процесу, держава може мати свою акціонерну 
(корпоративну) частку в Університеті – частку на 
фінансування наукових проектів, частку держав-
ного замовлення на підготовку окремих спеціаліс-
тів, магістрів. Тобто, держава може виступати то-
тожним учасником ринку освіти і науки, як і інші 
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корпоративні структури (підприємства, компанії, 
корпорації), які безсумнівно будуть учасниками 
інвестування освітніх і наукових проектів, зді-
снювати підготовку і перепідготовку своїх кадрів. 

Щодо традиційного та альтернативного ва-
ріантів вибору шля ху розвитку освіти і науки у 
суспільстві. Думається, що більше число можли-
вих варіантів вибору шля ху розвитку освіти і нау-
ки у суспільстві збільшує вірогідність обрання 
кращого варіанту із доступних абстрактних, але 
не найкращого взагалі... Функціонування в укра-
їнському суспільстві альтернативних, інколи кри-
тичних варіантів його розвитку та процедур оцін-
ки окремих суспільних сфер, на думку автора, є 
необхідною об’єк тивною умовою ефективного 
розвитку його складових. Автор також погоджу-
ється, що суспільством можуть відкидатися, як 
окремі положення і принципи якоїсь філософської 
теорії, так і в цілому, її варіанти, але не завжди з 
користю для самої країни і цивілізації... В такому 
разі теорія стає нераціо нальною і не прикладною, 
а тому може розглядатися лише як набір теоретич-
них суджень без соціального прикладного супро-
воду, або як нереалізований потенційний варіант 
втрачених можливостей... У значній частині вирі-
шення цієї ситуації залежить від ставле ння до тра-
диційних або критичних суспільних процесів лю-
дей. �ри цьому слід усвідомлювати, що традицій-
не мислення є умо вою закритих суспільств, а кри-
тичне мислення – є уособленням відкритих сус-
пільств. Не запроваджуючи альтернативний варі-
ант розвитку у суспільну практику неможливо 
оцінити його соціальну реальність, тому в основі 
демократії й повинен знаходитися основополож-
ний принцип – постійна потермінова зміна варіан-
тів демократичного розвитку, а отже й ідеологів 
та виконавців, які їх презентують.

Освіта і наука як фундаментальні фактори 
розвитку інтелекту нації й державотворення. 
Нація, яка прагне реальних соціальних змін, побо-
роти і транс формувати усталені процеси і мен-
тальність, сподіваюсь такою на цією ми є, не може 
покладатися на ідеологію державотворчого блуду, 
зрештою на лицемірних фарисеїв та іуд, тупоголо-
вих лю дей, які самовільно найнялися виконувати 
ролі «вчителів і провід ників нації». Не маючи на 
це достатніх підстав, по-совковому зна хабнілу, ін-
коли криміналістсько-корумповану чиновницьку і 
полі тичну рать, бо не матимемо правдивої дер-
жавної перспективи. Така нація ні в якому разі не 
може стимулювати виражені тут негативні проя-
ви. А навпаки, вона закономірно прире чена, з тер-
пінням, сприяти становленню творчих і дієвих 
систем та інституцій розвинутого відкритого гро-
мадянського суспільства. Щоби відродитись іс-

тинно, така нація мусить не просто, дочека тись, а 
вистраждати у тяжкій праці розуму і душі, «свого 
царя Соломона», новітнього Богдана Хмельниць-
кого, або як писав Т. Шевченко – «свого Вашинг-
тона з новим і праведним законом...». Освіта і на-
ука якраз є тим фундаментальним фактором дер-
жавотворення, бо покликані висвітлювати у зна-
ннях актуальні проблеми сучасності, а отже ви-
значати якість нашого фактичного життя сьогод-
ні, а не завтра... 

Обґрунтування інноваційних поправок до 
ЗУ «Про освіту» від 1.07.2014 р. [2].

1. У новому ЗУ «�ро освіту» слід передбачити 
наступне положення: «Завідувачами фахових (ви-
пускових) кафедр можуть бути лише доктори 
наук». Бо ставлять на посади завідувачів кафедр 
кого завгодно – сина, дочку, зятя, невістку, одно-
партійця, знайомого знайомого – з якимось купле-
ним кандидатським дипломом... Лише б «своя лю-
дина», якій довіряють «брати і ділитися»...

2. Необхідно чітко й однозначно прописати ви-
могу щодо недопущення підписання контрактів з 
результатом голосування – 95-97% та більше за 
одного претендента на посаду ректора, як при со-
ціалізмі... Забезпечується такий «совєтський» ре-
зультат голосування своєю людиною ректора, яка 
стоїть біля урни для голосування, або псевдопро-
пагандою якої-небудь псевдоідеї про найвищість 
однієї людини в університеті, яку через пару років 
будуть принизливо критикувати і зневажати, або 
просто посада уже «продана», що у нас тради-
ція… Адже має бути хоча б 2-3 претенденти, по, 
не менше 30-33% голосів, колектив здоровий, 
якщо він поліваріантний та альтернативно орієн-
тований. Що це за колектив, який у 3-ій чи 4-ий 
раз обирає одного й того ж ректора, який працює 
20 з лишнім років на цій посаді, з результатом 
90% та більше. Цей колектив: 1) живе у страху;  
2) задурманений за ці роки якоюсь «фікс-ідеєю-
теорією»; 3) ректор у такому колективі стає куль-
товою особою...; 4) нарешті, «будь-який вузько 
спеціалізований ручно-кишеньковий колектив-
чик», не хоче будь-що знати про альтернативні ва-
ріанти розвитку. 

3. Норму щодо 2-3 претендентів, по, не менше 
30-33% голосів слід залишити, але передбачити 
засторогу для в.о. ректора, який організовує вибо-
ри: у разі набрання ним ≥ 71% голосів вибори рек-
тора будуть визнані недійсними, а надалі в.о. рек-
тора призначатиметься інша особа – учасник рек-
торських виборів. 

4. Затвердити норму: якщо голосуванням 
науково-педагогічного персоналу та адміністра-
тивних працівників університету вищого навчаль-
ного закладу подана власнику (власникам) або 
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уповноваженому ним (ними) органу (особі) на за-
твердження одна кандидатура, яка набрала більше 
30 відсотків голосів виборців, власник (власники) 
або уповноважений ним (ними) орган (особа) не 
призначає рекомендовану кандидатуру на посаду 
керівника. А подає мотивоване заперечення, як 
порушення визначеної цим ЗУ процедури прове-
дення конкурсу. �ризначає іншого виконувача 
обов’язків з числа учасників-претендентів на по-
саду ректора. Нові вибори керівника вузу призна-
чатимуться через 1-2 роки (термін, на який можна 
бути призначеним в.о.). 

5. �итання університетських інституційних пе-
ретворень та автономії університетів України; со-
ціального статусу викладачів ВНЗ і студентів та 
визначення фінансових інструментів його забез-
печення; гармонізації вікових обмежень з трудо-
вим законодавством на заміщення державних по-
сад (ректора, проректора, директора, заступника 
директора, завідувача кафедри) слід чітко сфор-
мулювати у ЗУ «�ро університетські інституційні 
перетворення» та «�ро автономію Університетів 
України», прийняття яких давно на часі.

�. Більшість, якщо не всі, ректорів сповідують 
«принципову культову традицію» «комфортного 
для своїх власних кишенькових інтересів» співро-
бітника: не беруться до уваги диплом, атестат, до-
свід, кількість-науково-методичних праць тощо. 
Конкурс теж немає ніякого значення, він фактич-
но підмінюється претендуванням одного бажано-
го комфортного співробітника на певну посаду. 
На кожний конкурс знайдеться земляк, зять, син, 
дочка, кум, брат, теща, однопартієць, знайомий 
знайомого... А людина з перевагами, або непо-
трібна такому керівнику, або, не може мати досту-
пу в Університет, якщо керівнику «бачите неком-
фортно» з ним працювати. Ця «принципова куль-
това традиція» без стиду і совісті публічно афішу-
ється й схвалюється – «ректор має мати свою ко-
манду і оточення, з яким йому комфортно», чим 
не цар… Кар’єра співробітника українських Уні-
верситетів не залежить від об’єктивних критеріїв, 
а лише від одного суб’єктивного – «доказана» 
особиста вірність керівнику… Допускається без-
прецедентне порушення керівниками ВНЗ обме-
ження, пов’язаного з співпрацею з особами, які є 
близькими родичами чи свояками. У зв’язку з цим 
передбачити ефективне і дієве законодавче забез-
печення належного проведення конкурсних про-
цедур: 1) конкурсне голосування на вчених радах 
здійснювати лише у разі претендування 2-3 осіб 
на посаду; 2) у разі претендування 1 особи на по-
саду – зарахування буде доцільніше здійснювати 
без конкурсних процедур, вчена рада лише фіксує 
придатність особи на дану посаду на основі розра-

хованого конкурсного коефіцієнта (формула роз-
роблена і опублікована професором Б. �унько), 
заяви, завіреної завідувачем кафедри та наказу ке-
рівника підрозділу (університету, автономного ін-
ституту). 

7. Не забезпечується явка усіх делегатів конфе-
ренції трудового колективу – вони з свого боку 
собі ціну набивають. Усі ректори намагаються 
«підгодовувати» цих делегатів для забезпечення 
вірності у момент голосування, та й знаходяться 
вони усі ці роки, між голосуваннями, у становищі 
«фіктивної еліти». Ця «делегативна норма» у дію-
чому законодавстві, щодо голосування тільки де-
легатів – скасована, нарешті передбачено право на 
голосування усім наявним науково-педагогічним 
персоналом та адміністративними працівниками 
університетів, тобто відмінено «мандатний прин-
цип», за що власне боровся автор. 

Але доки ми терпітимемо таке ганебне стано-
вище, коли окремі хитруваті дядьки перетворю-
ють університети у приватні контори? Альтерна-
тива можлива, коли ректор обиратиметься, або за 
нейтральними процедурами – під контролем пред-
ставників Громадянського Суспільства, або під 
контролем представників Громадянського Сус-
пільства та МОН (іншого міністерства – якщо 
ВНЗ галузевий) та не більше на 2 терміни по 2-3 
роки. Головне – лічильної комісії, складеної з 
представників Громадянського Суспільства та мі-
ністерства. 

8. ЗУ «�ро освіту» мав би передбачати право і 
правовий захист учасників-претендентів 
(«учасники-претенденти» – до голосування, після 
голосування уже «претенденти», яких має бути 
мінімум двоє) на посаду ректора: 1) право працю-
вати і займати провідні посади; 2) правовий за-
хист від переслідування майбутнім ректором. Усі 
українські Університети «рвуть животи», щоби 
забезпечити комфортне життя ректору… Тради-
ційно, йому чомусь некомфортно працювати з 
опонентами по виборах?

9. Слід передбачити процедуру заміни діючих 
ректорів, проректорів, директорів, заступників 
директорів, деканів, завідувачів кафедр ДВНЗ, які 
обиралися за попереднім законом й працюють 
більше 10-ти років на посадах. Зробити це можна 
наказами міністрів профільних міністерств про 
дострокові перевибори топ-менеджерів ДВНЗ за 
новими правилами і процедурами, цю норму слід 
закріпити у даному законі. Вказані посади не мо-
жуть бути успадковані – ні родичами, ні свояками.

10. Також додаю пропозицію щодо зупинки 
процедури ліцензування (навіть відібрання дію-
чих ліцензій з переведенням студентів у профіль-
ні професіональні університети) спеціальностей, 
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які не за профілем університету, які є підсобною 
продукцією для заробляння грошей окремими 
«пігмаліонами від науки і освіти». Наприклад, 
мова йде про підготовку лісничих у нелісотехніч-
ному університеті, про підготовку економістів і 
юристів у ветеринарних, гірничодобувних, заліз-
нодорожних, транспортних тощо університетах. 
�ропозиція така: якщо на випускових економіч-
них (юридичних) кафедрах завідувачами є докто-
ри економічних і юридичних наук і професори 
економічних і юридичних кафедр, при умові, що у 
сукупності на факультеті є не менше 3-х таких 
докторів і професорів, то ці непрофільні спеціаль-
ності можна дозволити. Якщо ні, то ні... Тобто, 
якщо там керують кандидати наук, або професори 
університетського рівня, то у таких універах лі-
цензії треба відбирати негайно – «уже завтра»... 
Також треба розпочати негайно боротьбу з «сту-
дентами – мертвими душами» – коли різні свояки 
носять заліковки і записують оцінки, а студент 
може не приходити навіть на захист дипломної 
роботи... Це злочинна цинічна діяльність, з торгів-
лі дипломами, «пігмаліонів від науки і освіти»... 

Зміни статті 53. Конституції України [1]. 
Приводиться авторський проект. «Кожен має 
право на освіту. �овна загальна середня освіта є 
обов’язковою. Держава регулює доступність і за-
безпечення дошкільної, повної загальної серед-
ньої, професійно-технічної, вищої і післядиплом-
ної освіти в державних, комунальних і приватних 
навчальних закладах; розвиток різних форм навчан-
ня; надання державних стипендій та пільг учням і 
студентам. Громадяни мають право безоплатно здо-
бути вищу освіту в державних і комунальних на-
вчальних закладах на основі запланованого обсягу 
державного замовлення і конкурсу ЗНО. Громадя-
нам, які належать до національних меншин, відпо-
відно до закону гарантується право на навчання рід-
ною мовою чи на вивчення рідної мови у держав-
них і комунальних навчальних закладах або через 
національні культурні товариства. 

Університети в Україні є автономними, їм на-
діляється наукова автономія, освітня автономія, 
адміністративна автономія, фінансова автономія. 
Автономія університетів передбачає автономне 
функціонування інститутів, факультетів, кафедр 
інших освітньо-наукових й господарських підроз-
ділів його організаційної структури. Університе-
тами, незалежно від їх профілю, можуть управля-
ти лише професійні менеджери (ректори, директо-
ри), які мають вищу освіту, вчений ступінь або 
вчене звання з менеджменту. Успішне функціону-
вання університетів забезпечується досягненням 
балансу прав і відповідальності між Державою і 
Університетами. 

Автономія університетів України регулюється 
�остановами КМУ й закріплюється законодавчи-
ми актами – Законом України «�ро автономію 
університетів України» й Законом України «�ро 
університетські інституційні перетворення». Які 
мають надати легітимності процесам лібералізації 
системи управління вищою освітою у контексті 
забезпечення реальної автономії ВНЗ (незалежно 
від того, яка партія при владі, або хто є міні-
стром…), а також оптимізувати кількість ДВНЗ й 
дозволити делегувати частину управлінських ком-
петенцій, з центрального рівня на місцевий (де-
централізація освітньої системи). Держава 
зобов’язана забезпечити випускникам середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладів усіх 
форм навчання перше робоче місце».

Автономія університету – основні елементи 
поняття «Автономії Університету». На підставі 
досвіду можна виділити основні елементи понят-
тя «Автономії Університету», успіх у яких може 
бути забезпечений досягненням балансу прав і 
відповідальності між Державою і Університета-
ми: 

– Наукова автономія. 
– Освітня автономія.
– Адміністративна автономія.
– Фінансова автономія.
Ефективний розвиток автономії ВНЗ в Україні 

на основі Європейського і Світового досвіду ви-
магає здійснення наступних кроків:

– Розробити й прийняти законодавчий акт – 
«Закон України про Автономію Університетів 
України», відобразити положення про Автономію 
українських Університетів у Конституції України. 
�ропонується статтю 53 забрати з �� розділу Кон-
ституції України, утворити разом з текстом цієї 
статті новий розділ – «Автономія Університетів 
України». Нумерацію наступних розділів необхід-
но буде змістити. Ці документи нададуть легітим-
ності процесам лібералізації системи управління 
вищою освітою у контексті забезпечення реальної 
автономії ВНЗ (незалежно від того, яка партія при 
владі, або хто є міністром…), а також дозволять 
делегувати частину управлінських компетенцій з 
центрального рівня на місцевий (децентралізації 
освітньої системи).

– Сприяти та стимулювати розвиток ВНЗ, як 
активних суб’єктів ринку і пов’язане з цим засвоєн-
ня нових практик: отримання кредитів, укладання 
контрактів з промисловими корпораціями, ство-
рення комерційних програм і дочірніх учбових за-
кладів спільно з іншими університетами, зокрема 
створення «Університетів Великого Регіону».

– Зміцнювати та розвивати Європейсько-
інтеграційної функції Університетів й соціально-
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економічні аспекти інтеграції Університетів в єв-
ропейський освітній простір.

– Створювати й розвивати внутрішньо-
університетські інституції та інституції 
організацій-посередників, делегувати частину 
власних повноважень й своєї Автономії.

– Запроваджувати практику незалежного оці-
нювання діяльності ВНЗ, із залученням фахівців 
інших Університетів та зарубіжних експертів, на 
підставі якого визначати обсяги фінансування і 
стратегічні перспективи Університету. 

– Розробити критерії формування рейтингів 
вищих навчальних закладів, що відповідатимуть 
світовій і європейській практиці.

Що дасть реальна Університетська Автоно-
мія суспільству і державі. Реальна Університет-
ська Автономія сприятиме: 1) реалізації курсу 
України на європейську інтеграцію; 2) підвищен-
ню якості підготовки фахівців, їхньої конкуренто-
спроможності та відповідальності перед суспіль-
ством; 3) підвищенню стандартів інтелектуальної 
творчості; 4) реальному зв’язку академічної та 
університетської науки. Насамкінець потрібно ак-
центувати, що в основі процесу становлення Ав-
тономізації ВНЗ повинне лежати усвідомлення, 
що Автономія – це не лише право, а навіть біль-
шою мірою зростання відповідальності Універси-
тету і кожного його працівника перед суспіль-
ством загалом. 

Для вирішення проблеми апробації реальних 
організаційних змін – типу розробка й обґрунту-
вання концептуальних схем інноваційних регіо-
нальних організаційних структур управління уні-
верситетами, пропонується створення «Львів-
ського університету великого регіону» (ЛУВР). 
У разі створення нових Університетів (шляхом 
об’єднання і реорганізації), типу Львівський Уні-
верситет Великого Регіону, необхідно законодав-
чо передбачити механізм формування нових влад-
них та організаційних функцій і компетенції (пра-
ва, повноваження, обов’язки і відповідальність). 
Мова йде про «�оложення нового Університету», 
«�оложення про функціонування нової вченої 
ради Університету», «�оложення про нову нагля-
дову раду», «�оложення про обрання нового рек-
тора» тощо. 

ЛУВР матиме багатоспеціалізоване спряму-
вання: ветеринарна медицина; сільське і лісове 
господарство; бізнес-адміністрування; екологіч-
ний менеджмент; організація і економіка підпри-
ємств А�К; туризм та рекреаційне природокорис-
тування; екологія і біоресурси; агровиробничі й 
агропереробні біотехнології; менеджмент персо-
налу підприємств А�К; економіка, планування і 
організація управління названими галузями націо-

нальної економіки. ЛУВР передбачається органі-
зувати на базі наступних закладів (за якими зако-
нодавчо має бути гарантовано право юридичних 
осіб): Львівського національного Університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій (ЛНУВМ 
та БТ) імені С.З. Гжицького; Львівського націо-
нального лісотехнічного Університету (ЛНЛТУ); 
Львівського національного аграрного Університе-
ту (ЛНАУ); Львівського інституту економіки і ту-
ризму (ЛІЕТ). 

Щось за аналогією «Національного аграрного 
Університету», який був трансформований у «На-
ціональний Університет біоресурсів і природоко-
ристування України». І у якому є майже весь пере-
лік спеціальностей лісотехнічного, аграрного і ве-
теринарного Університетів разом узятих. Головна 
мета, яку має ця ідея – задоволення інтересів сту-
дентів і викладачів регіону (без страйків і потря-
сінь) та інтересів держави щодо розробки першої 
об’єктивно обґрунтованої програми виходу із ту-
пика системи вищої освіти України (укрупнення 
спеціальностей й напрямів підготовки і збалансу-
вання ринку фахівців) – є центральним положен-
ням запропонованого алгоритму. 

До співпраці в рамках ЛУВР можуть запрошу-
ватися Університети Європи, зокрема: Жешува – 
Жешувський Університет (ректор проф. д-р. Ста-
ніслав Юліуш); Кракова – Краківський економіч-
ний Університет (ректор проф. д-р. Роман Нє-
струй); Вроцлава – �риродничий Університет 
(ректор проф. д-р. Роман Калач); Мюнхена – 
Мюнхенський Університет Людвіга-Макси-
міліана (ректор проф. д-р. Бернд Губер), а також 
Українського вільного Університету (ректор 
проф. д-р. Ярослава Мельник) й ін.

Створення «Львівського університету велико-
го регіону» – це задоволення інтересів студентів і 
викладачів регіону (без страйків і потрясінь) та ін-
тересів держави щодо розробки об’єктивно об-
ґрунтованої програми виходу із тупика системи 
вищої освіти України (укрупнення спеціальнос-
тей й напрямів підготовки і збалансування ринку 
фахівців) – є центральним положенням запропо-
нованого алгоритму. А перспектива будь-якого 
об’єднання коледжів, інститутів, академій, уні-
верситетів Львова та України має ґрунтуватися на 
�-х принципах збереження: перший – збереження 
християнської віри, моралі і поваги до демокра-
тичних громадянських основ державотворення; 
другий – збереження автономії (юридичного ста-
тусу) окремих структур; третій – збереження 
культурно-історичних цінностей і науково-
освітніх надбань; четвертий – збереження люд-
ських основ справедливості у контексті задово-
лення інтересів абітурієнтів, студентів і виклада-
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чів; п’ятий – збереження інтересів регіону і дер-
жави щодо укрупнення спеціальностей й напрямів 
підготовки; шостий – збереження стабільно зба-
лансованого стану ринку фахівців.

Ми, студенти, викладачі, доценти і професори, 
які відстоюємо незалежність і розвиток Універси-
тетів та України, точно знаємо, на якому етапі по-
винні зараз бути – саме там ми зараз і знаходимо-
ся. Як би кумедно це не звучало, але для того, щоб 
здобути перемогу, кожному з нас потрібно вірити 
в себе і діяти так, ніби вона вже у наших руках. 
Ми маємо формувати прецедент віри у те, що 
люди, діючи колективно узгоджено, з повагою до 
праці видатних осіб Університету у минулому; з 
вірою у Бога; з вірою, кожен у себе – здатні доби-
ватися справедливого рішення. Тож, озброївшись 
твердою і непохитною вірою у Бога, у себе, у те 
що робимо, у те чого прагнемо досягти у цьому 
житті – ми надалі будемо творцями сучасного і 
майбутнього Університету, регіону і країни. 

На рис. 1 представлено авторську концепту-
альну схему організаційної структури управління 
«Львівським Університетом Великого Регіону» 
(ідея, назва і структура належать проф. Богдану 
М. �унько). 

Головні узагальнення і висновки. Універси-
тетські інституційні перетворення у регіоні не-
можливі без змістовних перетворень державних 
інституцій: ВРУ, КМУ, профільних міністерств, 
державних адміністрацій, усіх рад місцевого рів-
ня. Необхідні зміни свідомості усього суспіль-
ства: від автократії і «пігмаліонства» до демокра-
тії й конкурентних можливостей для кожного. Ав-
тор рекомендує викладені тут наукові матеріали, 
як науково-методичні практичні рекомендації для 
розробки відповідних положень статті Конститу-
ції України та Законів України: «Університетські 
Інституційні �еретворення» й «Автономні Уні-
верситети України» – Університетській та громад-
ській спільноті, ВРУ (Комітету з питань науки і 
освіти) та КМУ.

Необхідно, з участю ВРУ, КМУ і зацікавлених 
міністерства, а також місцевих органів виконавчої 
влади, санкціонувати фінансування науково-
дослідної роботи на тему: «Науково-методологічне 
обґрунтування законодавчо-організаційного алго-
ритму створення «Університетів Великого Регіо-
ну», що б дозволило розробити типову модель 
концептуальної схеми інноваційних регіональних 
організаційних структур управління університе-
тами. 

�одальші наукові дослідження необхідно ске-
ровувати на системну розробку «Національних 
пріо ритетів і стратегічних орієнтирів розвитку 
українського суспільства», де має бути розділ про 

реструктуризацію і розвиток автономних вищих 
навчальних закладів України, а також про зміст і 
якість української освіти (початкової, середньої і 
вищої).
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Постановка проблеми. Здійснення економіч-
них реформ державного управління – одне з най-
важливіших завдань на сучасному етапі розвитку. 
�оняття державного управління тісно пов’язане з 
державною економічною політикою. �ри цьому 
слід розуміти, що від механізму діяльності одного 
поняття залежить і інше і навпаки. Впродовж 
останніх 23 років ми в пошуку ефективного дер-
жавного управління, яке стосується і регіонів, а 

також ефективної економічної та фінансової полі-
тики. Ми можемо лише констатувати, що довго не 
могли визначитись з системою державного управ-
ління і прийняття Конституції України в 1997 та 
зміни 2010 роках здавалось могли б поставити всі 
крапки над «і», але ми після цього ще тричі міня-
ти Конституцію України змінюючи її основні 
положення,а саме з президентсько-парламентської 
форми управління на парламентсько-
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ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
TOOLS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY TO ENSURE EFFECTIVE 

DEMOCRATIC GOVERNANCE 

Державне управління є складовою політичного управління державою, що одночасно поєднує політичні 
та адміністративні засоби та інструменти. У статті проаналізовані інструменти державного управління в 
Україні та запропоновано теоретичні викладки для їх удосконалення для покращення державної 
економічної політики, що дозволить здійснити зміни необхідні сучасній державі для ефективного забезпе-
чення соціально-економічного прогресу, гарантій захисту прав і свобод громадян та національної безпе-
ки.

Ключові слова: державне управління, міжбюджетні трансферти, трансферти, бюджет, децентралізація.

Государственное управление является составной политического управления государством, одновре-
менно сочетает политические и административные средства и инструменты. В статье проанализированы 
инструменты государственного управления в Украине и предложены теоретические выкладки для их 
усовершенствования для улучшения государственной экономической политики, что позволит провести 
изменения необходимые современному государству для эффективного обеспечения социально-
экономического прогресса, гарантий защиты прав и свобод граждан и национальной безопасности.

Ключевые слова: государственное управление, межбюджетные трансферты, трансферты, бюджет, децентра-
лизация.

Public administration is part of political governance derzhvoyu that combines both political and administrative 
means and tools. In the article the instruments of government in Ukraine and proposed theoretical calculations for 
their improvement to improve public policy that will zdiynyty modern state changes are needed to ensure effective 
social and economic progress, to protect the rights and freedoms of citizens and national security.

Key words: public administration, intergovernmental transfers, transfers, budget decentralization.
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президентську і навпаки, і вважали, що це оста-
точно. 

�роцес по реформуванню економіки України 
та впровадженню ефективної системи державного 
управління проходить дуже мляво, в результаті 
чого не чітко визначаються аспекти державної фі-
нансової політики. 

�о-суті, система державного управління в 
Україні повинна бути чітко пов’язана з держав-
ною фінансовою та економічною політикою і роз-
глядатись комплексно з чітко визначеними захо-
дами, інструментами та функціональними можли-
востями та її складовими (фіскальна, монетарна, 
бюджетна політика) з механізмами економічного 
зростання, а простіше з економічним розвитком 
країни.

На мій погляд,ефективність економічних ре-
форм повинна розглядатись не лише обмежую-
чись обсягами ВВ�, а в поєднанні з показниками 
економічного розвитку, а саме: інтелектуальним 
потенціалом, індексом людського розвитку, який 
характеризує вищий рівень добробуту населення. 
Крім цього ці показники повинні розглядатись од-
ночасно з показниками соціального захисту та со-
ціальної захищеності населення. �ри цьому одно-
часно розглядаючи реформування системи дер-
жавного управління в контексті з державною фі-
нансовою та економічною політикою, може ви-
значати ефективність державного управління та 
ефективність розвитку економіки.

Одночасно розглядаючи систему державного 
управління в цілому, ми її повинні розглядати як 
діяльність всіх органів державної влади, держав-
ного управління тобто центральних органів, а та-
кож муніципальних органів на місцях з держав-
ною фінансово-економічною політикою,а поєд-
нання цих двох напрямках управління водночас 
ефективність державного управління взагалі. На-
явність кількісних і нормативно-правових 
взаємозв’язків між державою і муніципальною 
системами управління дають у взаємозв’язку з 
державною фінансовою політикою дають нам під-
стави для визначення системи ефективного дер-
жавного управління та ефективності здійснення 
економічних реформ.

Мета та завдання дослідження. Вагомим ар-
гументом, що задає необхідність розгляд цих пи-
тань в такому комплексі свідчать фактори 
адміністративно-територіальної реформи, бю-
джетної децентралізації, які пов’язані з розподі-
лом владних повноважень в центрі та на місцях з 
фінансовим забезпеченням територіальних орга-
нів влади на місцях. 

Основною для таких підходів має бути поєд-
нання державної фінансової політики,а саме фі-

нансової системи, фінансових ресурсів та капіта-
лу, бюджетної політики, бюджетної та податкової 
систем з політикою економічного розвитку, для 
забезпечення впливу на механізми досягнення 
економічного розвитку та соціального захисту на-
селення. Взаємопов’язаність елементів державно-
го управління фінансової та економічної системи 
взагалі зумовлює вибір моделі ефективного дер-
жавного управління, включаючи регіональні ас-
пекти.

Таким чином, розглядаючи механізми розподі-
лу повноважень між органами державної влади та 
управлінням в регіонах необхідно враховувати та-
кий показник як економічний розвиток країни в 
тому числі економічний розвиток регіонів. Суть 
економічного розвитку полягає не тільки в тен-
денціях розвитку ВВ�, а і у змінах у структурі 
ВВ�, які забезпечать зростання продуктивності 
праці,економічного зростання і на цій основі зрос-
тання рівня доходів і підвищення добробуту яко-
мога більшої частини населення в короткостроко-
вій та довгостроковій перспективі, а саме: якість 
життя населення (тривалість життя, захворюва-
ність, рівень медичного забезпечення, освіти, ста-
ну довкілля,). Для порівняльного аналізу та оцін-
ки якості життя найчастіше використовують ін-
декс людського розвитку, ІЛР (Human development 
index – HD�),який включає три базові складові – 
очікувана тривалість життя, рівень освіти, стан-
дарти життя, ВВ� на душу населення у порівня-
них цінах з пріоритетом купівельної спроможнос-
ті, фінансова стабільність.

Економічний розвиток країни, як стратегічної 
цілі економічної політики, зумовлюється не тіль-
ки політикою економічного зростання, але й меха-
нізмом здійснення державної фінансової політики 
щодо розподілу ВВ�. Таким чином, державна фі-
нансова політика повинна чітко забезпечуватись 
різними органами виконавчої влади, Національ-
ним банком, Мінфіном, фіскальними органами, 
державними соціальними фондами. Суб’єктами 
державної фінансової політики є органи держав-
ної влади рішення та дії яких впливають на всю 
сферу фінансових відносин, включаючи взаємо-
дію державних муніципальних та приватних фон-
дів через фінансові ринки.

 Таким чином розподіл компетенції та сфер 
відповідальності між такими органами є важли-
вим для забезпечення результативності державної 
фінансової політики та успіху економічних ре-
форм.

Серед складових державної фінансово-
економічної політики слід виділити такі, як 
бюджетну,податкову, амортизаційну політику,а 
також політику в галузях страхування, державно-
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го боргу, фінансового ринку, монетарну та фіс-
кальну, які досягаються за рахунок таких завдань 
як розподіл і перерозподіл ВВ�, використання та 
формування грошових доходів та грошового на-
громадження, грошових фондів держави та 
суб’єктів господарювання. А це значить, що для 
ефективного розподілу навантажень потрібно ви-
значити функції, які виключно залишаються в 
компетенції держави, а які передаються в регіони.

Суть економічного розвитку полягає у таких 
змінах у структурі ВВ�, які забезпечують зрос-
тання рівня доходів і підвищення добробуту яко-
мога більшої частини населення в довгостроково-
му періоді через механізми економічного зростан-
ня тобто збільшення приросту ВВ�. Тобто при ви-
рахуванні механізмів економічного розвитку регі-
онів та створення в них фінансової матеріальної 
бази слід враховувати вищезазначені показники і 
лише після цього здійснювати заходи, щодо роз-
поділу податків та податкових надходжень до ре-
гіонів.

Формування показників створення фінансової 
бази місцевого самоврядування повинні обов’яз-
ково враховуватись по регіонах, а також по тери-
торіальних громадах. �ри цьому вони повинні 
бути стимулюючим фактором, щодо формування 
дохідної бази місцевого бюджету.

Бюджетна політика включає в себе політику 
державних доходів і витрат, що характеризується 
станом бюджетного дефіциту, а також сумою дер-
жавного боргу. �ри цьому співвідношення бю-
джетних витрат до ВВ�,може стати критерієм 
розвитку економіки та фінансової бюджетної по-
літики до регіонів.

�ри цьому концептуально-важливим в цьому 
питанні є те, що не лише завищений, а й заниже-
ний рівень державних витрат може мати негатив-
но впливати на економічне зростання. (Коли не 
фінансуються базові державні витрати). Тому для 
кожного конкретного етапу розвитку існує точка 
реверсу,тобто та частка державних витрат у ВВ� 
перевищення якої сповільнює економічний розви-
ток. Для країни з ринками, що формуються, част-
ка державних витрат у ВВ� повинна бути ниж-
чою ніж у розвинутих. За різними оцінками, опти-
мальна частка витрат складає від 20% до 40% 
ВВ�, а російський вчений економіст А. Іларіонов 
довів, що частка державних витрат не повинна пе-
ревищувати 3�-38% ВВ�, оскільки перевищення 
їх показників гальмує економічне зростання і до-
вів необхідність скорочення витрат до 18-20% для 
країн пострадянської епохи. �ри цьому темпи 
зростання ВВ� та темпи зростання фінансових ак-
тивів повинні бути збалансованими. І з такими ви-
сновками цілком і повністю слід погодитись.

Аналізуючи співвідношення державних витрат 
до ВВ� в цілому по Україні,на базі аналітичних 
даних, ми бачимо тенденцію, до збільшення її 
частки в останні 7 років, а особливо в останні  
2 роки, а саме 2012-2013 роки складає відповідно 
34,9 та 34,8%, тобто воно є критичним і гальмує 
економічне зростання(додаток №1).

Але враховуючи ситуацію в державі, для забез-
печення економічного зростання економіки слід 
запровадити на перехідний період показник дер-
жавних витрат у ВВ�, що не повинен перевищу-
вати 35%. 

Крім цього, враховуючи вищезазначене вва-
жаю доцільним розподіл податкових надходжень 
в бюджети місцеві та державний бюджети, потріб-
но проводити з урахуванням витрат, а це значить 
повинна діяти схема вирівнювання економік регі-
онів з урахуванням державної доцільності, а та-
кож необхідності розвитку регіонів територіаль-
ними громадами.

На мій погляд, це співвідношення,тобто між 
державними витратами та ВВ�, повинно притри-
муватись на рівні 33%, а значить, що держава при 
здійсненні бюджетного вирівнювання по доходах 
повинна залишати в вищезазначених об’ємах по-
даткові надходження для місцевих бюджетів та їх 
територіальних об’єднань. �ри цьому всі міжбю-
джетні відносини пов’язані з передачею функцій 
управління або їх делегування повинні витриму-
ватись, а ж до повного забезпечення фінансової 
самостійності місцевих бюджетів. Що стосується 
заходів по збільшенню ВВ� за рахунок зусиль 
місцевих органів, то цей показник повинен бути,на 
першому етапі лише орієнтиром, а не чітко 
обов’язковим до виконання при умові що ці ко-
шти спрямовуються в бюджет розвитку. А в 
подальшому,ці співвідношення мають бути 
обов’язковими для регіонів при здійсненні ними 
міжбюджетних відносин саме для забезпечення 
здійснення ефективного розвитку регіонів і при-
значенні міжбюджетні відносини. В той же час, як 
показує аналіз здійснення трансфертної політики 
в останні п’ять років, зростання ролі і обсягів між-
бюджетних трансфертів у доходах місцевих бю-
джетів України не сприяло зменшенню диспро-
порції соціально-економічного розвитку, а навпа-
ки лише призвела до залежності регіонів від цен-
тру, що не сприяло розвитку матеріальної бази 
місцевих бюджетів.(додаток № 2).

Основною причиною такого стану є неефек-
тивна фінансово-економічна політика держави 
щодо розвитку регіонів, а також неефективна по-
літика державного управління щодо повноважень 
регіонів та системи державного управління. Якщо 
звернути увагу на міжбюджетні трансферти, які 
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здійснювались в останні п’ять років, то вони були 
направлені на надання дотацій вирівнювання міс-
цевих бюджетів, які призначені для вирішення по-
точних бюджетних проблем, а самі по собі не 
сприяли довготривалому економічному розвитку 
регіонів, і навпаки десь стримували їх розвиток 
створюючи пасивну споживальну поведінку міс-
цевих органів влади, що призводило до зниження 
підприємницької активності в регіонах. За таких 
умов вважається доцільним введення законодав-
чих положень щодо перерозподілу власних по-
вноважень на користь регіонів, а також ведення 
бюджетної політики, яка б максимально закрі-
плювала за місцевими податками дохідну частину 
місцевих, а через механізм вирівнювання забезпе-
чували економічне зростання регіонів. А це зна-
чить що для того щоб місцеві органи влади не 
втрачали стимули для забезпечення розвитку не-
обхідно реалізувати основні принципи проведен-
ня адміністративно-територіальної реформи, за 
якими чітко розподілити функції управління міс-
цевих органів влади в прив’язці до економічного 
потенціалу регіону, а також передання функції 
для виконання функції державного органів влади, 
а також передачі функцій, забезпечити реальними 
фінансовими ресурсами. Це як правило здійсню-
ється наданням можливості в податкових відраху-
ваннях від підприємств державного підпорядку-
вання. �ри цьому слід розуміти,що для ефектив-
ного розвитку регіонів рівень реальних витрат з 
трансфертами в регіонах не повинен перевищува-
ти 45%.

 В той же час, як показує аналіз регіональних 
витрат, наприклад, в 2011-2012рр.цей показник 
перевищує 50% по Чернівецькій області, а по Рів-
ненській, Волинській та Закарпатській,він складає 
відповідно 45-4�% (додаток №3). Таким чином, 
доцільно економічно визначити співвідношення 
витрат регіонів разом з трансфертами до ВР�, яке 
формується в регіонах, не повинно в перші роки 
перевищувати 45% з урахуванням міжбюджетних 
трансфертів. Для розрахунку цього показника по-
винні враховуватись трансферти, які виділяються 
на виконання повноважень державних органів 
влади. В межах державних видатків повинні здій-
снюватись витрати та забезпечуватись податкове 
вирівнювання. 

На мій погляд,це був би специфічний 
показник,де Міністерство фінансів України не мо-
гло вийти за ці межі при здійсненні міжбюджет-
них трансфертів, а також забезпечити ініціативи 
регіонів до ефективного економічного зростання. 
�ри цьому цей показник повинен затверджува-
тись при затвердженні основних макроекономіч-
них показників при формуванні бюджетів. А це 

значить,що місцеві органи(територіальні грома-
ди)матимуть додаткові стимули для розвитку те-
риторії, а систему дотацій вирівнювань,яка пови-
нна враховувати як потенційні так і технічні мож-
ливості регіонів для економічного зростання. Тоб-
то співвідношення дотацій вирівнювання повинно 
бути пов’язано з темпами економічного зростання.

Таким чином, ми будемо стимулювати регіони, 
щодо забезпечення доходами своїх бюджетів щодо 
можливостей забезпечення фінансування видатків 
загального розвитку. В той же час, коли говоримо 
про політику економічного зростання та транс-
фертну політику, вона повинна будуватись на до-
триманні нових співвідношень і при цьому чітко 
потрібно розуміти,що основою розвитку регіонів 
має стати модернізація їх інфраструктури, оскільки 
це створює умови для реалізації можливостей регі-
онів, щодо розвитку галузей економіки.

В зв’язку з цим, потребує формування нової 
системи трансфертної політики, яка б забезпечила 
реалізацію додаткових трансфертних програм роз-
витку регіонів спрямованих на підвищення їх кон-
курентоздатності та інвестиційної привабливості 
завдяки створенню умов для та підприємництва по-
стійного розвитку морського капіталу. Таким чи-
ном, повинно запрацювати нова модель бюджетної 
системи, а саме трансфертної політики та міжбю-
джетних відносин суть якої полягає в наступному.

Наявні доходи, які згідно законодавства Украї-
ни залишаються в розпорядженні місцевих орга-
нів, мають забезпечити видатки загального фонду 
бюджету. �ри цьому потрібно розуміти, що функ-
ції, які передаються місцевим органам влади, 
утримання освіти, культури, медицини повинні 
бути забезпечені реальними фінансовими ресур-
сами для їх отримання якщо їх не вистачає, то по-
винно бути направлені додаткові субвенції на 
освіту, культуру, медицину, в разі їх передачі 
вони повинні бути оформленні як заборгованість 
центрального бюджету місцевим бюджетам. 

Важливим елементом фінансової незалежності 
регіонів та органів місцевого самоврядування 
може стати фіскальна децентралізація. Органи 
місцевого самоврядування повинні самостійно 
здійснювати своє фінансове господарювання. Фі-
нансове господарство територіальних громад має 
бути відкритим та прозорим. За здійснення захо-
дів на соціально-економічному розвитку території 
сільській староста, це глава ради територіальної 
громади.

Такий підхід на мій погляд дасть можливість:
– органам місцевого самоврядування здійсню-

вати не тільки видатки загальнодержавних про-
грам, а й фінансувати свої заходи пов’язані з за-
безпеченням розвитку територіальної громади;
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– розвиваючи зацікавленість муніципалітетів 
з розширення податкової 

– бази та покращення збору власних доходів є 
ймовірність того, що їх обсяг почне зростати. 

З цією метою пропонується відповідний розпо-
діл податків та зборів та інших платежів, які тим 
чи іншим чином можуть надходити до місцевого 
бюджету. Суть запропонованих заходів полягає в 
тому, що надходження до місцевих бюджетів, по-
винні складати 50-70% всіх місцевих податків і 
зборів, а також забезпечувати відрахування від за-
гальнодержавних податків, податкова база яких 
знаходиться в регіонах, це лише 25-30%. �ри цьо-
му слід мати на увазі, що для реального фінансо-
вого забезпечення території, мають з’явитись свої 
бюджети у кожному селі, селищі, місті районного 
підпорядкування. �ри цьому всі податкові надхо-
дження до місцевих бюджетів, повинні бути 
прив’язані до бази оподаткування, яка знаходить-
ся на них територіях. Таким чином, як показує 
практика, повинні бути відрахування від податку 
на прибуток підприємств-20 %, доходів фізичних 
осіб – не менше 50%, акцизного податку – 10 %, 
плата за землю та єдиного податку 70-80%, а по-
даток на нерухомість-100% має залишитись у міс-
цевих бюджетах територіальних громад. Такий 
підхід зацікавить муніципалітети в розвитку під-
приємницької діяльності та розвитку податкової 
бази, а відповідним чином і збільшить надходжен-
ня до бюджетів.

Важливе значення у забезпеченні фінансової 
незалежності територіальних громад відіграють 
неподаткові надходження, а простіше сказати,це 
плата за надані послуги. Як правило вони станов-
лять не малу частину надходжень місцевих бю-
джетів. �ерелік цих надходжень вирізняються в 
різних країнах світу. Обсяг таких платежів зале-
жить від рівня забезпеченості органів місцевого 
самоврядування об’єктами комунальної власнос-
ті, ефективного управління ними, і це стане сти-
мулом для розвитку та становлення територій. �е-
релік фінансових послуг, які можуть здійснюва-
тись на території територіальних громад, сіль-
ської, районної, обласної рад, а також міст облас-
ного підпорядкування додається (додаток № 4). 
Відтак стає зрозумілим, що для забезпечення ді-
яльності органів місцевого самоврядування по-
трібно залишати в їх розпорядженні більшу части-
ну місцевих податків і зборів та 100% – плату за 
надані послуги. Крім цього,необхідно ввести пла-
ту місцевим бюджетам за виконання ними делего-
ваних державних функцій муніципалітетами. Ре-
шту фінансових ресурсів місцевих бюджетів мож-
ливо забезпечити за рахунок міжбюджетних 
трансфертів. �ри цьому системи взаємовідносин 

між державним і місцевим бюджетами повинні 
бути досить прозорою, забезпечувати ефективний 
розвиток регіонів. �ри цьому основоположним 
принципом міжбюджетних відносин повинні 
бути:

− принцип економічної обґрунтованості та 
достатності проведених траншів;

− принцип забезпечення самостійності бю-
джетів;

− принцип відповідальності за використан-
ня коштів отриманих в результаті міжбюджетних 
трансфертів;

− принцип регулювання розміру міжбю-
джетних трансфертів,який не повинен перевищу-
вати 40 % до ВР�, а в подальшому цей відсоток 
повинен зменшуватись до18-25%.

Висновки. В теоретичному плані та з еконо-
мічної точки зору показниками проведення між-
бюджетних операцій повинні бути визначені че-
рез критерії, які забезпечують ефективний розви-
ток регіонів в даний час і в майбутньому. В умо-
вах дефіциту бюджетних ресурсів важливе місце 
має відводитись правильному визначенню меха-
нізмів міжбюджетних відносин з урахуванням не-
обхідності регіонам самостійно приймати заходи 
для збільшення надходжень до місцевих бюдже-
тів. Відправною точкою повинно стати співвідно-
шення росту чи зменшення витрат до ВВ� та 
ВР�. Таким чином, ми будемо бачити чим більше 
витрати здійснює регіон у співвідношенні до ВВ� 
це буде показувати не перспективність розвитку 
регіону, потенційні можливості зростання ВВ�.

Таким чином, політика міжбюджетних транс-
фертів регіону повинна ґрунтуватись на цих двох 
показниках, а саме росту ВР� та відповідно росту 
(зменшення) бюджетних витрат. Виходячи з до-
свіду європейських країн співвідношення між 
ростом ВВ� та державними витратами скла-
дає(2�-35%).

В Україні цей показник в останні роки складає 
35%, що створює передумови щодо не ефективно-
го розвитку економіки в майбутньому. Враховую-
чи таке співвідношення ми його можемо закласти 
для бюджетного субсидіювання з місцевим бю-
джетом, а цей показник не повинен перевищувати 
на першому етапі -40%, а в подальшому-повинен 
складати 18-25%. �ри цьому слід мати на увазі,що 
згідно Бюджетного кодексу, бюджетні трансфер-
ти діляться по напрямках фінансування (освіта, 
культура, охорона здоров’я). розраховуючи даний 
коефіцієнт слід мати на увазі, що він стосується 
розміру бюджетних трансфертів, які пов’язані з 
втратою доходів бюджету в силу різних причин, а 
також на вирівнювання видатків по функціях, які 
повинні виконуватись місцевим органом само-
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стійно. Що стосується повноважень та функцій,що 
передані місцевому бюджету для забезпечення 
виконання, то вони в цей розрахунок не попада-
ють, оскільки передані державні повноваження 
повинні фінансуватись державою на 100%. 

Наступним кроком при здійсненні міжбюджет-
них відносин мають бути субвенції інвестиційних 
трансфертів, щодо соціально-економічного розви-
тку регіонів. �ри цьому вони мають ділитись на 
загальнодержавного значення, галузевого значен-
ня та місцевого значення. �о-перше це дає мож-
ливість більш чіткого визначення пріоритетності 
завдяки розвитку територій, зменшить ймовір-
ність прийняття неправильних рішень викликаних 
відповідні поділи, а по-третє забезпечує узгодже-
ність трансфертів в регіоні, а також зменшить ри-
зики не фінансування цих проектів. І це має нази-
ватись – субвенції розвитку.

Безумовно на фінансову стабільність держав-
них характеристик вплив здійснює фіскальна по-
літика. У довгостроковому періоді вплив фіскаль-
ної політики на стабільність економічного розви-
тку регіонів. Оскільки фінансова політика є дер-
жавним пріоритетом та від правильності її здій-
снення залежить наповненість доходної частини 
місцевих бюджетів та забезпечення бездефіцитно-
го державних та місцевих бюджетів
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Додаток Б
Співвідношення офіційних трансфертів до видатків, %

2011 2012
АР Крим
Вінницька �4,�7 �7,09
Волинська 73,38 75,70
Дніпропетровська 37,51 43,70
Донецька 42,7� 49,38
Житомирська �5,95 �8,13
Закарпатська 75,47 77,�5
Запорізька 47,54 48,94
Івано-Франківська �9,52 72,54
Київська 51,3� 52,37
Кіровоградська �3,53 �5,82
Луганська 51,9� 54,20
Львівська 59,50 �2,8�
Миколаївська 57,9� 59,7�
Одеська 52,43 5�,9�
�олтавська 4�,10 47,07
Рівненська �8,�3 72,25
Сумська 57,11 59,95
Тернопільська 72,90 75,00
Харківська 4�,19 50,33
Херсонська �5,52 ��,92
Хмельницька ��,85 �9,73
Черкаська �1,00 �0,54
Чернівецька 70,03 73,74
Чернігівська �3,9� ��,90
м. Київ 22,78 3�,89
м. Севастополь
Україна 52,41 55,91
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Додаток В
Співвідношення офіційних трансфертів разом з видатками регіонів до ВРП

 2011 2012

Вінницька 33,90 37,28

Волинська 42,25 4�,01

Дніпропетровська 13,02 15,8�

Донецька 15,10 19,18

Житомирська 37,74 40,85

Закарпатська 45,28 45,�5

Запорізька 20,�3 22,29

Івано-Франківська 34,21 35,50

Київська 18,10 18,58

Кіровоградська 32,33 35,44

Луганська 20,78 25,75

Львівська 28,�2 28,�4

Миколаївська 25,25 29,41

Одеська 22,41 25,57

�олтавська 1�,11 18,24

Рівненська 43,08 45,25

Сумська 29,14 32,34

Тернопільська 42,52 45,89

Харківська 18,94 21,71

Херсонська 35,87 41,20

Хмельницька 38,12 39,44

Черкаська 29,43 30,54

Чернівецька 49,22 54,14

Чернігівська 31,40 34,20

м. Київ 8,83 11,7�

Україна 21,19 23,79
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Додаток Г
Інші джерела для формування доходів місцевих бюджетів:
1. �лата за надання дозволів та послуг:
- за використання водних ресурсів
- лісових ресурсів
- земельних ресурсів
- за надання комунальних послуг(плата за електроенергію, газопостачання,водопостачання,каналіза

ція і т.д.)
- за благоустрій території
- за санітарно- епідеміологічні послуги та ветеринарні послуги
- за реєстрацію підприємницької діяльності
- за послуги дискотек,клубів,музеїв,театрів, філармоній,туристичних комплексів
- плата за транспортні послуги
- плата за медичні послуги,в т.ч.стоматологічні
- плата за перебування дітей в дошкільних закладах
- плата за харчування дітей у школах та продаж підручників
- плата за понадурочне навчання дітей
- плата за роботу гуртків
- ринковий збір
- плата за ремонтні та будівельні роботи
- плата за оренду приміщень
- плата за обряди
- штрафи
- плата за банківські послуги
- плата за страхові послуги
- плата за послуги зв’язку
- плата за культурно- мистецькі послуги
- плата за полювання
- плата за рибальство
- плата за збір ягід і грибів
- плата за курортні послуги
- плата за інші послуги(охорона територій
- кошти від відчудження майна
- плата за забруднення навколишнього середовища
- плата за державну реєстрацію
- спонсорські внески
- кредити
- залучення коштів громадян для виконання цільових програм
- кошти міжбюджетних трансфертів для виконання державних програм
- отримання коштів від експлуатації майна
- доходи від операцій з капіталом
- доходи від лотерей та грального бізнесу
- плата за відвідування спортивних закладів
- плата за отримання архівних матеріалів
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Постановка проблеми. Соціальна сфера сіль-
ських територій на регіональному рівні полягає у 
здійсненні просторових процесів у суспільстві, 

впровадженні раціональних форм організації жит-
тя людей з точки зору умов праці, побуту, відпо-
чинку, розвитку особистості, відтворення сіль-
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AND IMPROVEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF RURAL AREAS BASED  

ON THE REGIONAL CHARACTERISTICS OF

У статті розглянуті роль та значення соціальної інфраструктури у забезпеченні комплексного та ста-
лого розвитку сільських територій з урахуванням регіональних особливостей їх розміщення. Визначена 
необхідність прискорення реструктуризації галузі відповідно до регіональних потреб сільських територій. 
Обґрунтована першочергова необхідність удосконалення інституційного та фінансово-інвестиційного за-
безпечення вказаних процесів. Розроблені пріоритети державного регулювання соціальної інфраструктури 
сільських територій на регіональному рівні.

Ключові слова: соціальна інфраструктура, сільські території, регіональні особливості, розвиток, інституційні 
та фінансово-інвестиційні чинники, державне регулювання.

В статье рассмотрены роль и значение социальной инфраструктуры в обеспечении комплексного и 
устойчивого развития сельских территорий с учетом региональных особенностей их размещения. Опре-
делена необходимость ускорения реструктуризации отрасли в соответствии с региональными потребно-
стями сельских территорий. Обоснована первоочередная необходимость совершенствования институцио-
нального и финансово-инвестиционного обеспечения указанных процессов. Разработаны приоритеты го-
сударственного регулирования социальной инфраструктуры сельских территорий на региональном уров-
не.

Ключевые слова: социальная инфраструктура, сельские территории, региональные особенности, развитие, 
институциональные и финансово-инвестиционные факторы, государственное регулирование.

The article discusses the role and importance of social infrastructure in ensuring integrated and sustainable 
development of rural areas taking into account regional features of their location. Identified the need to accelerate 
the restructuring of the industry in accordance with the regional needs of rural areas. It justifies the overriding 
need to improve the institutional and financial investment ensure these processes. Developed priorities of state 
regulation of social infrastructure of rural areas at the regional level.

Key words: social infrastructure, rural areas, regional characteristics, development, institutional and financial-
investment factors, government regulation.
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ського населення. Ця сфера безпосередньо 
пов’язана з політикою, економікою, соціологією, 
демографічними дослідженнями тощо. �итання 
стосовно розвитку соціальної сфери як виду еко-
номічної діяльності розглядаються виключно в 
контексті організації життя людей в межах кон-
кретної території, територіальної організації пра-
ці.

До складу соціальної сфери сільських терито-
рій регіонів відносяться установи, що сприяють 
відтворенню населення, установи охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, органі-
зація санаторно-курортного, туристично-
готельного обслуговування, фізкультури і спорту. 
Завдання регіональних установ, що сприяють від-
творенню населення – задовольнити потреби лю-
дей. Фахівці установ охорони здоров’я, напри-
клад, вивчають рівень захворюваності людей 
окремими хворобами, причини, що впливають на 
наявність того чи іншого класу хвороб [1, с. �0-
�2]. Наявність населення, фізичний стан людей 
використовують для визначення потреб у закла-
дах охорони здоров’я, мережі медичних закладів, 
мережі будинків-інтернатів для пристарілих та ін-
валідів, санітарно-курортних та інших закладів.

Важливе значення для населення, що проживає 
на території певного регіону, мас використання 
установ освітньо-культурного та духовного спря-
мування. Від стану освіти залежить науковий по-
тенціал суспільства та його розвиток. Широка сіт-
ка закладів культури сприяє духовному зростан-
ню суспільства. До складу цих закладів входять 
музичні школи, школи художнього мистецтва, бі-
бліотеки, клуби, театри, музеї тощо.

Серед установ, що задовольняють матеріально-
побутові потреби населення, важливе місце займа-
ють установи житлово-комунального та побутового 
обслуговування. Від їх роботи, від рівня обслугову-
вання населення залежать соціальні умови життя і 
праці людей, загальна культура суспільства. Розви-
нута організація побутового обслуговування дає 
можливість значно скоротити час кожної людини на 
виконання побутових робіт, використати вивільне-
ний час для задоволення культурних потреб, органі-
зацію спортивних заходів, туризму тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
уковим дослідженням соціальних процесів сіль-
ських територій на регіональному рівні україн-
ськими вченими-економістами приділяється зна-
чна увага. Результати наукових досліджень та уза-
гальнення досвіду практичної роботи дають мож-
ливість для вивчення та узагальнення тенденцій у 
змінах соціальних процесів, оцінити вплив на ці 
процеси економічної трансформації суспільства, 
змін у характері виробничих відносин тощо.

Нині питанням управління розвитку соціальної 
сфери села почали приділяти увагу науковці різ-
них галузей. Зокрема, вагомий внесок у наукові 
дослідження соціально-економічного розвитку 
села зроблено в працях О. Бородіної, В. Збарсько-
го, І. �рокопи, �. Саблука, О. Ціхановської,  
В. Юрчишина та ін. Вивченню соціальної сфери 
села присвячено наукові праці Ф. Богині, О. Бу-
гуцького, О. Біттера, В. Куценко, Ю. Лупенка, 
М. Орлатого, Б. Островського, Р. Тринько, Й. �ас-
хавера, К. Якуби та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак поглибленого вивчення 
та обґрунтування вимагають інституційні чинни-
ки та механізми функціонування інфраструктури 
сільських територій, фінансово-інвестиційні дже-
рела її розвитку, пріоритетні напрями підтримки 
державними інститутами та бізнесовими структу-
рами на рівні регіоні в країни з урахуванням регі-
ональних особливостей. 

Мета статті визначена як удосконалення ін-
ституційних та фінансово-інвестиційних чинників 
функціонування соціальної інфраструктури сіль-
ських територій з урахуванням регіональних осо-
бливостей їх розміщення на засадах сучасної соці-
альної та аграрної державної політики, з ураху-
ванням механізмів державного регулювання та 
участі приватного бізнесу.

Результати дослідження. На сучасному етапі 
економічного циклу в Україні виникає гостра по-
треба у формуванні механізму соціального розви-
тку села. Ефективне формування такого механіз-
му можливо лише при поєднанні ресурсів держа-
ви, регіону та господарських формувань. Без роз-
витку соціальної інфраструктури села неможливо 
вирішення основного завдання А�К – забезпечен-
ня продовольчої безпеки держави [5]. Саме комп-
лексний підхід до розв’язання проблеми сільсько-
го облаштування дозволить мінімізувати потребу 
у фінансуванні розвиту соціальної інфраструкту-
ри села шляхом прийняття на місцевому рівні ви-
важених та диференційованих рішень з урахуван-
ням місця розташування сільського поселення, 
кількості та вікової структури населення, що там 
мешкає та наявності транспортної і телекомуніка-
ційної інфраструктури. 

Розвиток сільських територій має здійснюва-
тися на підставі оптимального співвідношення 
державного регулювання та ринкового само нала-
штування, чіткого розмежування повноважень та 
відповідальності центральних і місцевих бюдже-
тів, напрямків використання позабюджетних фон-
дів, коштів юридичних та фізичних осіб, які залу-
чаються для реалізації соціальних програм. Голо-
вними напрямами, які визначають шляхи активі-
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зації розвитку соціальної інфраструктури села, є 
проблеми сільської соціальної інфраструктури [7, 
с. 145-148].

Серед них виділяються старіння і деградація 
переважної частини сільського житлового фонду; 
погіршення стану і забезпеченості сіл інженерни-
ми комунікаціями і спорудами (окрім газопоста-
чальних); згортання мережі закладів соціально-
культурного і торговельно-побутового обслугову-
вання; низький платоспроможний попит сільсько-
го населення і, як наслідок, низький попит на 
платні соціальні послуги.

Соціальна інфраструктура — це особливий 
комплекс галузей національного господарства — 
таких, як освіта, охорона здоров’я, культура, мис-
тецтво, житлово-комунальне господарство, тор-
гівля тощо. Функціональна спільність цих галузей 
полягає в тому, що праця в них спрямована безпо-
середньо на людину і суспільство в цілому. Соці-
альна інфраструктура все більше впливає на ефек-
тивність суспільного виробництва через головну 
продуктивну силу суспільства — людей. Неабия-
кою є роль соціальної інфраструктури у зростанні 
значення людського фактора на селі.

Вплив соціальної інфраструктури на підви-
щення продуктивності праці виявляється в різних 
аспектах: розвиваються здібності людей до праці 
через піднесення освітнього і культурно-технічного 
рівня працівників, скорочуються втрати часу внаслі-
док скорочення захворюваності людей, створюють-
ся сприятливі соціально-побутові і житлові умови. 
Великою є роль соціальної інфраструктури й у вико-
нанні таких соціальних завдань, як зближення за рів-
нем добробуту міського і сільського населення, згла-
джування регіональних відмінностей у рівні життя 
людей, посилення єдності у способі життя різних со-
ціальних груп та прошарків населення. 

Активно впливає соціальна інфраструктура на 
формування прогресивної структури споживання 
і раціонального використання вільного часу пра-
цівників матеріального виробництва. В теперіш-
ній час розвиток галузей соціальної інфраструкту-
ри ще відстає від реальних потреб народу. Осно-
вною причиною цього відставання є успадкована 
Україною економічна система, яка виробляла про-
дукцію здебільшого для виробництва чи мілітар-
них потреб, а на соціальну інфраструктуру виділя-
ли кошти за залишковим принципом. У сучасних 
умовах соціальна інфраструктура являє собою не-
обхідну ланку розвинутої системи суспільного 
розподілу праці [8, с. 248-250]. Як і в матеріально-
му виробництві, у соціальній інфраструктурі ма-
ють місце економічні відносини.

Економічні відносини в соціальній інфраструк-
турі за своєю економічною суттю є відносинами 

споживчого, нематеріального виробництва і вияв-
ляють себе, по-перше, як економічні відносини 
доведення матеріальних благ до споживання в со-
ціальній інфраструктурі, по-друге, як економічні 
відносини створення в соціальній інфраструктурі 
послуг.

Серед стратегічних першочергових напрямків, 
рух за якими забезпечуватиме розвиток соціаль-
ної інфраструктури села та збільшення кількості і 
якості послуг [3, с. 205-207], що нею надаються 
сільському населенню у регіонах країни, є наступ-
ні: 

1. Формування ефективної системи соціально-
го інвестування, що вимагає реалізації наступних 
заходів: 

– впровадити ефективні механізми залучення 
найбільш активних членів громадськості до ви-
значення пріоритетних проблем населених пунк-
тів та окремих регіонів; 

– забезпечити максимальну прозорість та від-
критість для громадян прийняття рішень, які сто-
суються розвитку соціальної інфраструктури да-
ної території (населених пунктів); 

– створити дієві механізми об’єднання інвести-
ційних ресурсів (як місцевих, так і міжнародних), 
призначених для реформування, створення та роз-
витку соціальної сфери; 

– забезпечити максимально можливе залучен-
ня громадян до вирішення місцевих проблем роз-
витку соціальної інфраструктури та перерозподі-
лу прав власності на її об’єкти; 

– подальший розвиток тендерних механізмів 
розподілу бюджетних коштів, які спрямовуються 
на вирішення місцевих проблем із залученням ор-
ганізацій різних форм власності; 

– забезпечити постійний моніторинг і оцінку 
виконання соціальних програм і проектів, які реа-
лізуються як на рівні держави, регіонів та на рівні 
місцевих органів влади; 

– подальший розвиток та удосконалення меха-
нізму доступності платних послуг сільському на-
селенню; 

– сприяти розвитку спонсорського руху.
2. Максимально широке залучення ресурсів 

приватного капіталу для розвитку соціальної інф-
раструктури села. Стимулювання участі приват-
них організацій у розвитку соціальної інфраструк-
тури села має здійснюватися на засадах соціальної 
відповідальності за наступними напрямами:

 – створення сприятливого правового середо-
вища для залучення приватних інвестицій та ді-
яльності суб’єктів господарювання, що беруть 
участь у вирішенні соціальних проблем села; 

– подальший розвиток механізму надання пільг 
по податках, зборах, орендній платі та інших пла-
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тежах підприємствам та організаціям, які займа-
ються шефською, спонсорською, благодійною ді-
яльністю в сфері надання соціальних послуг сіль-
ському населенню; 

– розробка та впровадження спеціальних ці-
льових бюджетних програм фінансової підтримки 
недержавних суб’єктів соціальної політики за ра-
хунок бюджетних коштів. 

З метою успішної реалізації стратегічних за-
вдань розвитку соціальної інфраструктури села 
вважаємо за доцільне реалізацію наступних захо-
дів [4, с. 153-155]. 

1. Створити Міжрегіональну робочу групу з 
удосконалення нормативно-правової бази у сфері 
соціальних послуг із залученням фахівців Мініс-
терства аграрної політики та продовольства Укра-
їни, Державної служби зайнятості та інших заці-
кавлених установ і організацій. Робота групи має 
бути спрямована на розробку та представлення до 
Верховної Ради України пропозицій щодо внесен-
ня змін та доповнень до Закону України «�ро со-
ціальні послуги». До Кабінету Міністрів України 
мають бути внесені пропозиції щодо механізмів 
реалізації зазначеного Закону. �ри розробці про-
позицій врахувати практичний досвід впрова-
дження конкурсних механізмів вирішення соці-
альних проблем у різних регіонах України та іно-
земний досвід надання соціальних послуг сіль-
ському населенню. 

2. Доручити Міжрегіональній робочій групі 
підготувати пропозиції щодо розробки механізму 
впровадження програмно-цільового методу вирі-
шення проблем розвитку соціальної інфраструк-
тури села. 

3. Організувати систематичний обмін досвідом 
між всіма учасниками процесу розвитку соціаль-
ного підприємництва, включаючи видання норма-
тивної й довідково-методичної літератури, прове-
дення робочих семінарів, круглих столів, тренін-
гів. �ри розробці й впровадженні механізмів соці-
ального інвестування в Україні врахувати світо-
вий досвід відповідних організацій. 

4. Визначити стратегічні пріоритети організа-
ційної та фінансової підтримки програм розвитку 
соціального інвестування. Забезпечити супрово-
дження реалізації зазначених програм 
організаційно-комунікативними заходами 
(науково-практичні конференції, семінари, круглі 
столи, дискусії, обговорення тощо) з проблем роз-
витку соціального підприємництва й адаптації іс-
нуючих механізмів до місцевих умов. 

5. Розробити за участю регіональних центрів 
соціального інвестування Методику виявлення й 
оцінки пріоритетності соціальних проблем для їх 
вирішення із застосуванням механізму соціально-

го замовлення. Організувати впровадження Мето-
дики в практичну діяльність місцевих органів ви-
конавчої влади й органів місцевого самоврядуван-
ня. 

�. Реалізувати комплекс освітніх заходів щодо 
підготовки фахівців з метою кадрового забезпе-
чення діяльності об’єктів соціальної інфраструк-
тури підвищення соціальної культури управлін-
ських кадрів органів місцевої влади, організувати 
впровадження питань управління розвитком соці-
альної сфери в різні форми підвищення кваліфіка-
ції діючих керівників усіх рівнів. 

�рактична реалізація зазначених заходів мож-
лива шляхом прийняття Указу �резидента Украї-
ни «�ро заходи щодо забезпечення ефективного 
функціонування і подальшого розвитку соціаль-
ної інфраструктури населених пунктів». Забезпе-
чення розвитку і впровадження публічної політи-
ки, усвідомлення та загальне розуміння громад-
ськістю її ролі та важливості участі у процесі фор-
мування та реалізації політики у соціальній сфері, 
партнерські стосунки між владою та громадськіс-
тю є одним з визначальних чинників соціального 
розвитку територіальної громади [2, с. 45-49]. �ри 
цьому максимальна мобілізація інвестиційних ре-
сурсів – коштів державного і місцевих бюджетів, 
комерційних організацій, власних коштів населен-
ня, кредитів комерційних фінансових установ та 
ефективне управління ними дозволить забезпечити 
створення сучасної соціальної інфраструктури, 
сприятиме підвищенню життєвого рівня населення. 
Безумовно, що для вирішення зазначених проблем 
потрібні кошти. Враховуючи сучасний етап еконо-
мічного розвитку економіки України найбільш діє-
вим та реальним шляхом пошуку коштів є залу-
чення як вітчизняних, так і іноземних інвесторів 
для розвитку соціальної інфраструктури села. 

Інвестиційний дефіцит забезпечення розвитку 
сільських територій неможливо вирішити лише за 
допомогою специфічних механізмів аграрної по-
літики у регіонах країни. Тому державне регулю-
вання інвестиційної діяльності з метою соціально-
го розвитку сільських територій необхідно здій-
снювати за такими напрямами [�, с. 53-54]:

– стимулювання стійкого платоспроможного 
попиту на вітчизняну сільськогосподарську сиро-
вину і продовольство; 

– підвищення ефективності регулювання ім-
порту сільськогосподарської продукції, сировини, 
продовольства; 

– регулювання цінового паритету і контроль за 
діяльністю природних монополій; 

– удосконалення організаційних форм діяль-
ності сільськогосподарських підприємств та утво-
рення корпоративних структур. 
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Таким чином, основні напрями реалізації 
аграрної політики в інвестиційній сфері соціально-
інфраструктурного облаштування сільських тери-
торій на регіональному рівні здійснюватимуться, 
виходячи з таких пріоритетів, як нарощування ви-
робництва та підвищення конкурентоспромож-
ності аграрного сектора, збільшення експорту 
сільськогосподарської продукції, розвиток інфра-
структури аграрного ринку, формування цілісної 
системи фінансово-кредитного забезпечення аг-
ропромислового комплексу, вдосконалення меха-
нізмів реалізації та захисту прав громадян і юри-
дичних осіб на землю, а також створення умов для 
розвитку соціальної сфери села. Для реалізації 
цих завдань і потрібні іноземні та вітчизняні ін-
вестиції.

Отже, в умовах трансформації суспільства со-
ціальний розвиток села, його рівень і динаміка в 
значній мірі визначаються станом галузей соціаль-
ної інфраструктури, результати діяльності яких 
проявляються через рівень загальної і професійної 
освіти, культуру, здоров’я, фізичний розвиток лю-
дей, загальну тривалість життя, величину вільного 
часу та структуру його використання [8, с. 247-
249]. Соціальна інфраструктура здійснює безпосе-
редній вплив на формування людського фактору. З 
цього стає зрозумілим, що від темпів, масштабів та 
ефективності її розвитку, в кінцевому рахунку, за-
лежать перспективи розвитку кожного сільського 
населеного пункту та регіону країни. Соціальна 
сфера – одна з найважливіших у житті суспільства, 
в якій реалізуються соціальні інтереси всіх верств 
населення, відносини суспільства та особи, умови 
праці і побуту, охорони здоров’я, відпочинку.

Висновки і пропозиції. Соціальна сфера сіль-
ських територій розвивається згідно з соціальною 
та аграрною політикою, яку формує держава від-
повідно до регіональних особливостей, умов та 
чинників національно-етнічної, культурно-
ментальної, виробничо-економічної складових 
життєдіяльності сільського населення. На всіх 
етапах свого розвитку держава повинна приділяти 
значну увагу розвитку соціальної сфери. Фінансо-
вий стан країни є індикатором фізичного розвитку 
та відтворення її населення, тому надзвичайно 
важливо досліджувати всі напрямки його забезпе-
чення. Відомо, що видатки на охорону здоров’я, 
освіту, культуру є продуктивними та позитивно 
впливають на економічний розвиток держави. 
Спроби розв’язання проблеми фінансування соці-
альних галузей підтверджують, що стан соціаль-
ної сфери безсумнівно вимагає негайних заходів 
щодо її реформування.

Для створення передумов ефективного функці-
онування соціальної інфраструктури села слід на-

дати повноваження сільським, селищним та ра-
йонним територіальним громадам самостійно ви-
значати пріоритети щодо облаштування відповід-
них сільських територій із урахуванням місцевої 
специфіки. Також необхідним елементом держав-
ної політики комплексного розвитку сільських те-
риторій має стати створення ефективного механіз-
му координаційної роботи щодо забезпечення со-
ціальних стандартів життя на селі та системи мо-
ніторингу сільського розвитку на основі набору 
попередньо визначених індикаторів.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО 
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ І ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

ОБОБЩЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЫХ ПОДХОДОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

И ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
A GENERALIZATION OF THE EXISTING THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES 

CONCERNING THE FORMATION MECHANISM OF COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS 
AND TECHNOLOGY TRANSFER

Дана стаття присвячена узагальненню існуючих вітчизняних та іноземних теоретико-методичних на-
працювань відносно оцінки підходів щодо визначення актуальних механізмів комерціалізації інновацій 
та трансферу технологій, адже вимоги сьогодення ставлять перед підприємствами необхідність вибору 
або шляху технологічного відставання або динамічного прогресу, досягти чого можливо лише за умови за-
лучення новітніх технологій через їх трансфер. Тому кожний виробничо-господарський суб’єкт з метою 
подальшої фінансово-економічної стабільності повинен мати на меті впровадження в виробництво 
інноваційних технологій з їх послідуючою комерціалізацією по заздалегідь відпрацьованій схемі, яка, до 
того ж, не є остаточно визначеною.

Враховуючи це, в статті висвітлено результати аналізу можливих варіантів здійснення комерціалізації 
інновацій і трансферу технологій з урахуванням економічних умов сьогодення. Розглянуто основні пере-
ваги і недоліки існуючих підходів, визначено найбільш доцільні з них.

Ключові слова: трансфер, трансфер технологій, інноваційний продукт, комерціалізація, ринок технології.

Данная статья посвящена обобщению существующих отечественных и иностранных теоретико-
методичных наработок относительно оценки подходов касательно определения актуальных механизмов 
коммерциализации инноваций и трансфера технологий, так как условия современности ставят перед 
предприятиями необходимость выбора или пути технологического отставания или динамического про-
гресса, достигнуть чего возможно только при условии привлечения новейших технологий через их транс-
фер. Поэтому каждый производственно-хозяйственный субъект с целью дальнейшей хозяйственно-
экономической стабильности должен иметь за цель внедрение в производство инновационных технологий 
с их дальнейшей коммерциализацией по заранее отработанной схеме, которая, к тому же, не является 
окончательно определенной.

Учитывая это, в статье раскрыты результаты анализа возможных вариантов осуществления коммер-
циализации инноваций и трансфера технологий с учетом экономических условий современности. Рассмо-
трено основные преимущества и недостатки существующих подходов, определено наиболее целесообраз-
ный из них.

Ключевые слова: трансфер, трансфер технологий, инновационный продукт, коммерциализация, рынок тех-
нологий.
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Постановка проблеми. Доведено, що на дано-
му етапі розвитку науково-технічного прогресу 
найкращих фінансово-економічних результатів 
досягає той виробничий суб’єкт, який своєчасно 
впроваджує новітні технології, не даючи конку-
рентам можливості перевершити його показники. 
Досягти цього можна з допомогою трансферу ін-
новаційних технологій, а саме їх передачі від роз-
робника до замовника як на безоплатній, так і на 
комерційній основі. 

Якщо відносно безоплатної передачі, як прави-
ло, не виникає питань, то механізм комерціалізації 
технологій остаточно не вирішений, оскільки не 
існує його єдиної загально прийнятої схеми. Її ви-
бір підприємством залежить від багатьох факто-
рів, які потребують попередньої оцінки у кожно-
му конкретному випадку.

Отже, основна проблема зводиться до того, що 
на даний час не існує єдино прийнятого підходу 
відносно визначення найкращого методу здій-
снення комерціалізації інновацій та трансферу 
технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
�роблемі формування механізму комерціалізації 
інновацій і трансферу технологій останнім часом 
присвячено багато наукових і прикладних розро-
бок, але, попри це не існує єдино прийнятого під-
ходу щодо механізму здійснення цього процесу. 
Так, за Дж. Козметським сутність комерціалізації 
зводиться до процесу, з допомогою якого резуль-
тати науково-дослідних інноваційних розробок 
перетворюються на продукти/послуги на 
інноваційно-технологічному ринку [3, с. 11].  
Є.А. Монастирний трактує комерціалізацію інно-
вації як механізм отримання доходу від її реаліза-
ції або використання у власному виробництві [�, 
с. 85-87]. О.Ю. Ніколаєв визначає комерціаліза-
цію як процес перетворення об’єкту власності у 
засіб торгівлі [7, с. 220–340]. А. Ример і Л. Инкер-
ман розглядають комерціалізацію як процес виве-
дення інноваційних продуктів на ринок [12,  
с. 110–131]. В.В. Тітов [8] характеризує комерціа-
лізацію трансфера технологій як передачу техно-

логій реципієнту, яка пов’язана з отриманням при-
бутку, як джерелом розроблення технології, так і 
її реципієнтом. 

Виділення не вирішеної раніше частини за-
гальної проблеми. Отже, як видно з вищезазна-
ченого, всі визначення даного процесу мають як 
спільні так і від’ємні риси, але, попри це, не дозво-
ляють остаточно сформувати бачення сутності і, 
відповідно, єдиного наукового механізму комер-
ціалізації інновації і трансферу технологій на під-
приємствах України і за кордоном. 

Цілі статті. Зважаючи на те, що першочерго-
вою прерогативою кожного підприємства є забез-
печення сталої динаміки розвитку його техноло-
гій через їх трансфер, метою даної статті є уза-
гальнення результатів теоретико-методичних на-
працювань щодо визначення механізмів комерціа-
лізації інновацій і трансферу технологій.

У відповідності до мети у статті надається опис 
існуючих поглядів на дане питання з урахуванням 
організаційних процесів щодо забезпечення ко-
мерціалізації інновацій і трансферу технологій у 
практичній площині.

Результати дослідження. Тенденції розвитку 
конкурентного середовища світового господар-
ства доводять необхідність використання сучас-
них інноваційно-технологічних розробок майже у 
всіх сферах людського життя, перетворюючи їх з 
метою технологічного вирівнювання загальносві-
тової інфраструктури на основний продукт обміну 
між економіками, здійснити який можна з допо-
могою трансферу технологій, а саме їх передачі 
від розробника до замовника як на безоплатній, 
так і на комерційній основі.

Як показує досвід розвитку світового госпо-
дарства, без сучасних технологій, джерелом яких 
є підприємства інноваційного типу, що не тільки 
забезпечують науково-технологічний розвиток 
країни, але й, окрім того, здійснюють не абиякий 
вплив на загальний хід розвитку світової еконо-
мічної системи, провокуючи в ній позитивні і ре-
волюційні зміни, не може обійтися жодна еконо-
мічна система. До того ж, вони формують конку-

This article is devoted to generalization of the existing domestic and foreign theoretical and methodical devel-
opments regarding assessment approaches regarding determining the actual mechanisms of commercialization of 
innovations and technology transfer, as the conditions of modernity confront companies with the necessity of a 
choice or the way the technological gap or dynamic progress, to achieve what is possible only under condition of 
attraction of the newest technologies via their Shuttle service. Therefore, each business subject to further eco-
nomic stability must be for the purpose of the manufacturing application of innovative technologies with their 
further commercialization on a pre-established scheme, which, moreover, is not finally determined.

Given this, the article reveals the results of the analysis of possible variants of implementation of the 
commercialization of innovation and technology transfer, taking into account the economic conditions of modernity. 
Advantages and disadvantages of existing approaches, identified the most appropriate one.

Key words: transfer, technology transfer, product innovation, commercialization, technology market.
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рентне середовище, створюють нові робочі місця, 
забезпечують технологічний розвиток регіону і 
країни в цілому, поповнюють національні бюдже-
ти, сприяють економічному зростанню.

У відповідності до цього, динамічні зміни су-
часного науково-технічного прогресу вимагають 
від підприємств створення інфраструктури інно-
ваційного типу і перетворення трансферу техно-
логій на дієвий механізм досягнення кінцевого ре-
зультату цього процесу. 

Але, як вже зазначалося вище, попре прерога-
тивні переваги цього напряму і позитивні напра-
цювання у даній сфері, механізм трансферу інно-
ваційного продукту в Україні залишається доволі 
проблематичним через відсутність єдиної загаль-
но прийнятої схеми його здійснення.

Розглядаючи трансфер технологій, як інстру-
мент забезпечення сталого технологічного розви-
тку, слід зазначити, що він за своєю економічною 
сутністю здійснюється як в некомерційній, так і 
комерційній формі (комерціалізація інновацій) 
формах. Некомерційна форма трансферу техноло-
гій, сферою використання якого є наукові дослі-
дження фундаментального характеру, використо-
вується з метою передачі непатентованих доку-
ментів, ділових ігор, наукових відкриттів і вина-
ходів і зазвичай підтримується як на державному 
рівні, так і на основі особистих контактів і ділових 
зв’язків. 

Трансфер інноваційних продуктів націлений 
на його впровадження у сферу практичного засто-
сування і не має на меті безпосереднього отриман-
ня прибутку і має місце лише тоді, коли 
підприємство-розробник з певних причин не може 
успішно їх комерціалізувати, надаючи це право 
іншій стороні. Тому його початком можна вва-
жать генерування ідеї, а закінченням – впрова-
дження інноваційного продукту у виробництво.

Натомість, комерційний трансфер або комерці-
алізація інноваційних технологій являє собою пе-
реведення науково-технічних розробок з лабора-
торій у сферу практичного застосування з подаль-
шим отриманням комерційного ефекту і може від-
буватися у формі продажу ліцензій, патентів і тех-
нологій у натурально-речовій формі.

За своєю економічною сутністю комерціаліза-
ція інноваційного продукту є достатньо вартісним 
і тривалим процесом. До того ж, вона має високий 
ступінь невизначеності і ризику за умов мінливос-
ті ринкового середовища. Кінцева вартість комер-
ціалізації інноваційного продукту оцінюється у 
5–100 кратному розмірі від вартості його розро-
блення. Досвід доводить, що лише 5–7% іннова-
ційних технологічних продуктів успішно комерці-
алізуються. Окрім того, цей процес займає від 5 до 

8 років, а у галузях із застосування революційних 
технологій може розтягнутися на десятиріччя [1, 
c. 31–34].

За законами ринкових процесів, комерціаліза-
ція інноваційного продукту починається відразу ж 
після його розроблення, дослідження властивос-
тей з відповідним випробуванням, які дають мож-
ливості зробити висновок відносно практичної 
цінності інновації.

�роцес комерціалізації інноваційного продук-
ту, так само, як і будь-які інші процеси в науці і 
техніці, має різноманітні параметри на вході на 
вході і, відповідно, різними будуть і показники на 
виході.

Розглядаючи особливості комерціалізації тех-
нологій, слід зазначити, що наукова діяльність є 
специфічною сферою виробництва і не завжди 
розвивається за законами ринку, оскільки харак-
тер проведення наукових досліджень має свої осо-
бливості. До того ж, кожний етап науково-
дослідницької роботи закінчується отриманням 
конкретного інноваційного результату, здатного 
до подальшої комерціалізації або використання на 
наступній ланці даного дослідження. Але ці ре-
зультати можуть мати різну форму: новітні техно-
логічні процеси, звіти про наукові відкриття, 
експериментально-дослідні зразки продуктів, нові 
прибори і установки різного ступеня готовності і, 
відповідно, різної здатності до комерціалізації. 
Окрім того, інноваційні продукти, як результати 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт повинні відповідати всім умовам, що вису-
вається до товару відповідного категорії на ринку.

Комерціалізація інноваційного продукту може 
здійснюватися як великими підприємствами, що 
мають штатних працівників, які спеціалізуються 
на патентуванні інновації, так і малими організа-
ціями науково-технічного профілю, що не мають 
таких спеціалістів, а також індивідуальними під-
приємцями розробниками.

Отже, на основі вище зазначеного, можна ви-
значити місце трансферу технологій і комерціалі-
зації інновацій в процесі отримання економічного 
ефекту (рис. 1) [2, с. 24–30].

Рис. 1. Місце трансферу технологій і комерціалізації 
інновацій в процесі отримання економічного ефекту

Окрім цього, комерціалізація інноваційного 
продукту на інноваційно-технологічному ринку 
включає, як власне комерціалізацію інноваційної 
розробки і трансфер технології у відповідності з 
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технологічними потребами ринку, так і елементів 
підтримки цього процесу (рис. 2) [2, с. 30-37].

Рис. 2. Збільшена модель комерціалізації інновацій і 
трансферу технологій

Відносно етапів здійснення трансферу техно-
логій і комерціалізації інновацій, як його складо-
вої, не існує остаточно сформованих поглядів. 
Так, деякі дослідники представляють їх як процес 
просування інноваційної розробки на ринок, який 
включає декілька послідовних етапів (рис. 3) [4, 
с.87-98].

Рис. 3. Етапи трансферу технологій і комерціалізації 
інновації

На першому етапі відбувається оцінка най-
більш конкурентоспроможного і більш вигідного 
для ринку інноваційного продукту з низки тих, що 
виготовляються підприємством-розробником. 
Відбір проводиться на основі з’ясування придат-
ності інновації для подальшого промислового за-
стосування, попиту на даний продукт зі сторони 
потенційних замовників, показників економічної 
ефективності від використання інноваційної роз-
робки таких, як термін окупності, рентабельність, 
чиста реалізаційна вартість.

�ошук джерел формування фінансових ко-
штів, необхідних для розроблення і виведення ін-
новаційного продукту на ринок з обґрунтуванням 
необхідності залучення підприємством інвестора 
чи використання власних фінансових ресурсів, 
відбувається на другому етапі.

Розподіл обов’язків між учасниками 
інноваційно-технологічного процесу і закріплен-
ня прав власності на продукт відбувається на тре-
тьому етапі.

На четвертому етапі комерціалізації інновації 
відбувається, за необхідності, подальше доопра-
цювання властивостей інноваційного продукту з 
послідуючим його промисловим впровадженням.

Отже, з зазначено вище теоретичну основу 
трансферу і комерціалізації інновацій можна ви-
значити як розроблення останньої для подальшо-
го промислового впровадження через інструмен-
ти ринкового механізму.

Натомість інша точка зору стосовно теоретич-
ної сторони механізму трансферу технологій і ко-
мерціалізації інновацій передбачає дещо розгор-
нутіші етапи їх здійснення (рис. 4) [8]. 

Рис. 4. Деталізовані етапи трансферу технологій і 
комерціалізації інновацій

�ри цьому слід звернути увагу, що, власне, 
сама інноваційно-технічна розробка в ході даного 
процесу проходить трансформацію від перспек-
тивного інноваційного плану до конкретного тех-
нологічного продукту, придатного до промисло-
вого використання. Окрім того, як і у попередньо-
му шаблоні властивості інноваційного продукту 
мають можливості доопрацьовуватися і підлашто-
вуватися під поточні і перспективні потреби кон-
кретних учасників технологічного ринку, після 
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чого і відбувається власне купівля-продаж роз-
робки.

Слід також зазначити, що підприємницька ді-
яльність щодо трансферу технологій і комерціалі-
зації інноваційних продуктів не є специфічною 
сферою ринкової діяльності і, в свою чергу, по-
требує більш глибшого знання маркетингу і логіс-
тики інновацій.

Зважаючи на це, підготовчим етапом комерціа-
лізації інноваційного продукту є дослідження інф-
раструктури потенційного цільового ринку техно-
логій і формуванні на цій основі бізнес-ідеї 
науково-технологічної розробки з подальшою 
оцінкою виробничих можливостей підприємства-
розробника і ступеня готовності інновації для її 
майбутньої реалізації.

У відповідності до цього, першим етапом має 
бути формування на основі вже існуючої бізнес-
ідеї перспективної комерціалізації інноваційно-
технологічної розробки, яка може бути в подаль-
шому запропонована для реалізації на ринку тех-
нологічних продуктів з відповідною оцінкою ви-
робничих можливостей підприємства-розробника.

Саме на цьому етапі проводиться розроблення 
комерційних пропозицій майбутнім покупцям і 
замовникам технологічних продуктів або партне-
рам по їх комерціалізації.

На другому етапі відбувається ринкове пере-
творення інноваційно-технологічної розробки на 
товар з допомогою створення технологічного па-
кету – товару на технологічному ринку без необ-
хідності залучення коштів інвесторів з послідую-
чим врахуванням їх технологічних побажань у 
майбутньому.

Але окрім вище зазначеного, особливостями 
даного етапу є необхідність залучення різнопро-
фільних спеціалістів для проведення комплексно-
го маркетингового дослідження технологічного 
ринку, розроблення маркетингового бізнес-плану, 
виявлення і охорони інтелектуальної власності, 
випробувань властивостей інноваційно-
технологічної розробки і отримання сертифікатів. 
Також на даному етапі на основі аналізу майбут-
нього попиту уточнюються пропозиції потенцій-
них покупців і замовників технологій.

�ошук покупців інноваційно-технологічного 
продукту через його поширення на ринок з допо-
могою переговорів з замовниками, участі у конфе-
ренціях, семінарах, виставках, ярмарках, прове-
дення конкурсів і презентацій із застосуванням як 
традиційних маркетингових інструментів, так і 
нових інформаційних технологій, починається на 
третьому етапі.

Більш ефективним і дієвим інструментом залу-
чення контрагентів, з урахуванням індивідуаль-

них особливостей кожного з них, є підготовка для 
них конкретних адресних звернень.

На четвертому, найголовнішому етапі відбува-
ється доопрацювання з подальшою адаптацією 
вихідного інноваційно-технологічного продукту 
до технологічних умов і побажань конкретного за-
мовника, оскільки ринок технологій не має масо-
вого покупця і продавець має вести індивідуальну 
роботу з кожним з них.

Реалізація інноваційно-технологічної розробки 
на ринку є останнім, п’ятим етапом її комерціалі-
зації і пов’язаний, відповідно, з отриманням ко-
мерційного ефекту і відбувається у вигляді ство-
рення спільних підприємств, реалізації ліцензій і 
патентів, спільного продовження наукових дослі-
джень, створення інвестицій у вигляді передачі 
об’єктів інтелектуальної власності.

Здійснюючи трансфер технологій і комерціалі-
зацію інновацій, як його складову, особливу увагу 
слід звернути на потреби кожного конкретного 
технологічного ринку, державні дозволи і заборо-
ни, вимоги покупців і умови надання технологіч-
них інвестицій.

Окрім суто теоретичної відома також і мето-
дична сторона трансферу технологій і комерціалі-
зації інновацій, яка проявляється у практичному 
впровадженні теоретичних напрацювань щодо 
механізму здійснення цього процесу.

В світі відомі механізми поширення технологій 
з допомогою прямої чи опосередкованої участі 
держави. Вперше ідея поширення технологічних 
нововведень, розроблених у державному секторі 
або при прямій фінансовій підтримці держави 
приватним підприємницьким структурам, вини-
кла у США [9, с. 98–10�].

В цій країні включно до 1980 р. всі науково-
технологічні розробки вважалися суто федераль-
ною власністю, що, відповідно, не стимулювало 
ініціативність їх розробників. Але пониження 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки 
змусило конгрес США переглянути це питання.

�очинаючи з 1980 р. було прийнято низку за-
конодавчих актів, спрямованих на підтримку дер-
жавних науково-технологічних центрів через на-
дання університетам, лабораторіям і державним 
безприбутковим організаціям державної феде-
ральної фінансової підтримки, що значно підви-
щило зацікавленість розробників інноваційних 
продуктів. Окрім того було прийнято законодав-
чий акт (Stivenson-Wydler Act), основною задачею 
якого було створення науково-технічної коопера-
ції державних розробників інновацій з промисло-
вими підприємствами для їх промислового впро-
вадження. На основі даного документа у 1982 р. 
було прийнято Small Business �nnovation Research 
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Act, спрямований на залучення до сфери розро-, спрямований на залучення до сфери розро-
блення і трансферу технологій суб’єктів малого 
бізнесу, фінансування яких здійснювалося з бю-
джетів федеральних міністерств і відомств, яким, 
в свою чергу, кошти виділялися з федерального 
бюджету за умови формування ними річних бю-
джетів у розмірі понад 100 млн. дол. Згідно з цією 
програмою було створено центр передачі техно-
логій (Ц�Т), діяльність якого охопила 11 феде-
ральних міністерств і відомств і виконано понад 
15 тис. інноваційно-технологічних проектів. В по-
дальшому на основі Federal Technology Transfer 
Act було створено Консорціум державних бю- було створено Консорціум державних бю-
джетних лабораторій і науково-технологічні під-
розділи при університетах.

Дані заходи сприяли активізації інноваційної 
активності щодо розроблення і подальшого транс-
феру технологій на всіх рівнях, що виявилося у 
збільшенні кількості федеральних лабораторій і 
наукових підрозділів при університетах, заявок на 
інноваційні продукти, вартості загально феде-
ральних витрат на фінансування інноваційно-
технологічних розробок.

�ідсумовуючи вище сказане, загальну схему 
трансферу технологій і комерціалізації інновацій у 
США можна представити у вигляді схеми (рис. 5).

Рис. 5. Механізм трансферу технологій і комерціалізації 
інновацій у США (авторська розробка)

Отже, як видно з рис. 5, провідна роль в проце-
сі здійснення трансферу технологій належить 
Ц�Т, а фінансування інноваційних розробок здій-
снюється лише за умови наявності на них ринко-
вого попиту і відповідної науково-ресурсної бази 
у їх розробників.

Натомість у Великобританії посередниками в 
системі трансфера технологій виступають консор-
ціуми (клуби), промислових підприємств, науко-
вих лабораторій і навчальних закладів з метою 
проведення спільних досліджень інноваційно-
технологічної розробки на її до конкурентних ста-
діях [5, c.81]. Створені клуби, на відміну від тех-

нологічних посередників у США, не мали прямо-
го права власності на інноваційний продукт, а ви-
ступали суто посередниками між розробниками і 
замовниками новітніх технологій, поширюючи ін-
формацію про них. Найбільшим таким посередни-
ком стала Британська технологічна група (British 
Technology Group), метою якої є аналіз комерцій- Group), метою якої є аналіз комерцій-Group), метою якої є аналіз комерцій-), метою якої є аналіз комерцій-
ної конкурентоспроможності існуючих пропози-
цій вчених з послідуючою їх передачею від уні-
верситетів до об’єктів промисловості і видачею на 
них ліцензій.

Схему трансферу технологій у Британії можна 
подати у вигляді нижче наведеної схеми (рис. �).

Рис. �. Британська схема трансферу технологій і 
комерціоналізації інновації (авторська розробка)

У Німеччині посередниками в процесі здій-
снення трансферу технологій виконують наукові 
товариства і спільні асоціації дослідників з 
об’єктами промисловості. Найбільш відомим з 
них є Фраунгоферовське товариство, функції яко-
го зводяться до сприянню впровадження науково-
технологічних розробок у промисловість [8]. До 
того ж німецький уряд надає фірмам-замовникам 
для оплати послуг даного товариства субсидії у 
розмірі 40% від повної вартості замовляємих ними 
інноваційних продуктів. Також слід зазначити, що 
не абияку роль в процесі трансферу технологій ві-
діграють органи федерального і місцевого управ-
ління, які можуть виступати як замовниками, так і 
координаторами і джерелами фінансування інно-
ваційних продуктів.

 В цілому процес трансферу технологій і ко-
мерціалізації інновацій у Німеччині можна пред-
ставити у вигляді наступної схеми (рис. 7).

Рис. 7. Німецький алгоритм трансферу технологій і 
комерціалізації інновацій (авторська розробка)
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Натомість у Франції, на відміну від вище роз-
глянутих країн, існує пряме державне регулюван-
ня механізму здійснення трансферу технологій, 
що проявляється у створенні особливого організа-
ційного підрозділу з відповідною функцією – Cen-Cen-
tre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 
Жоден з розробників інноваційно-технологічного 
продукту не має права самостійно здійснювати 
його трансфер. Саме CNRS є тією структурою, яка 
відстежує появу нових технологічних продуктів, 
аналізує їх значущість для ринку і конкретного 
об’єкту промисловості, а вже потім безпосередньо 
здійснюється їх трансфер у сферу виробництва. 

Методологію французького алгоритму трансфе-
ру технологій можна надати у вигляді схеми (рис. 8).

Рис. 8. Французька схема трансферу технологій і 
комерціалізації інновацій (авторська розробка)

Найбільший практичний інтерес щодо методоло-
гії здійснення трансферу технологій і комерціаліза-
ції інновацій має його японська модель. Основна 
сутність її зводиться до формування на базі універ-
ситетів науково-технологічних підрозділів – центрів 
трансферу технологій (у японському варіанті nintei 
TLO), до функцій яких входить надання розробни-), до функцій яких входить надання розробни-
кам інноваційних продуктів інформації щодо потреб 
технологічного ринку з подальшою комерціалізаці-
єю розробки на ньому. �ри цьому функції держави 
зводяться до виділення фінансових ресурсів у розмі-
рі 2/3 від вартості розробки у межах 300 тис. дол. 
США лише після остаточного створення nintei TLO.

Загальну схему японського механізму трансферу 
технологій можна представити схематично (рис. 9).

Рис. 9. Японський механізм трансферу технологій і 
комерціалізації інновацій (авторська розробка)

Особливістю китайської системи трансферу 
технології є не тільки створення при університе-
тах центрів з відповідною назвою, як у японській 
системі, але цільове урядове фінансування їх ді-
яльності ще до початку проведення моніторингу 
ринку і виявлення майбутніх потенційних спо-
живачів і замовників інноваційних продуктів, в 
результаті чого ЦТТ має необхідні кошти для 
здійснення подальшої маркетингової діяльності 
(рис. 10).

Рис. 10. Китайська модель механізму трансферу технологій 
і комерціалізації інновацій (авторська розробка)

Окрім загально відомих алгоритмів механізмів 
здійснення трансферу технологій виділяють ще 
литовський, функціонування якого здійснюється 
через низку регіональних центрів розроблення і 
посування технологічних нововведень, зокрема, в 
інтересах суб’єктів малого та середнього бізнесу, 
надаючи їм інформаційні послуги відносно робо-
ти з новою технікою і технологіями, передаючи їх 
у користування на короткий час [10, с.181-210]. 
Окрім того дані центри також проводять моніто-
ринг технологічного ринку з метою: 

− пошуку потенційних споживачів технологіч-
них продуктів; 

− аналізу можливостей реалізації перспектив-
них інноваційних розробок через їх ідентифіка-
цію; 

− охорони прав інтелектуальної власності;
− оформлення заявок і патентів за кордоном;
− маркетингу інновації і, зокрема, трансферу.
В цілому механізм трансферу технологій в 

Литві можна представити у вигляді наступної схе-
ми (рис. 11).

Розглянуті вище механізми комерціалізації ін-
новацій і трансферу технологій заслуговують на 
увагу і можуть бути використані у кожному кон-
кретному випадку за наявності відповідного 
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інформаційно-правового поля, сформованого на-
ціональною економічною системою.

Рис. 11. Литовський механізм трансферу технологій 
(авторська розробка)

Отже, обрав найбільш прийнятний механізм 
здійснення трансферу технологій підприємству 
слід визначитися з способом комерціалізації інно-
ваційного продукту [5, с. 81]. Здійснити це мож-
ливо з допомогою:

− власного використання інноваційного про-
дукту;

− передання частини прав власності на іннова-
цію другій стороні;

− повної передачі прав власності на інновацій-
ну розробку.

За умови самостійного використання іннова-
ційного продукту підприємство-розробник отри-
має такі переваги, як:

− отримання суцільного контрою за поточним і 
подальшим використанням інноваційної розроб-
ки;

− захоплення ринкової ніші інноваційного рин-
ку;

− отримання високих прибутків;
− одноосібне розпорядження правами власнос-

ті на інноваційну розробку.
Натомість, недоліком цього варіанту є високі 

витрати, пов’язані з організацією процесу дослі-
дження кон’юнктури технологічного ринку і ви-
веденням інновації на нього.

�ри переданні частин прав на володіння 
інноваційно-технологічним продуктом перевага-
ми для підприємства-розробника буде:

− невеликі витрати на дослідження ринку і 
трансфер технології на нього, здійснюючи ці про-
цеси за рахунок сторони замовника;

− швидкий термін окупності інноваційно-
технологічного проекту;

− фінансування розроблення інноваційних про-
дуктів за рахунок замовників.

�ри цьому недоліками є високий ризик появи 
підробок і порушення замовниками прав ліцензій-

них угод, невеликий рівень прибутковості, у по-
рівнянні з іншими способами комерціоналізації,

Обравши третій спосіб комерціалізації іннова-
цій розробник отримає доволі високий рівень при-
бутковості при відносно мінімальному терміні 
окупності інновації. Недоліком ж у цьому разі 
буде необхідність пошуку нових сфер діяльності 
через посилення позицій сторони приймання ін-
новації і не доотримання в результаті цього зна-
чної частини прибутку підприємством-
розробником.

Найбільш доцільним на даному етапі техноло-
гічного розвитку світового господарства є само-
стійне виведення підприємством інноваційного 
продукту на ринок. За умови наявності інновацій-
ного продукту у вигляді обладнання підприємство-
розробник може здавати його у оренду, здійснюю-
чи лізинг, а за умови трансферу виробничої техно-
логії – інжинирінг.

Більш збитковим варіантом для підприємства-
розробника є продаж ліцензії на виростання інно-
вації, франчайзинг або, як альтернатива, обмін 
співробітниками з відповідною передачею техно-
логії виробництва.

Як результат, підсумовуючи вище сказане, 
можна зробити висновок, що обравши перший 
спосіб комерціалізації підприємству слід врахову-
вати наявність в себе значних фінансових і трудо-
вих ресурсів, оскільки вихід на новий ринок за-
вжди пов’язаний з ризиком їх втрати і ймовірніс-
тю того, що нова продукція буде не запитана по-
тенційними споживачами. До того ж, повернення 
витрачених на виробництво коштів займе значний 
час.

Обравши другий і третій спосіб комерціаліза-
ції, підприємство втратить більшу частину ринку, 
передавши її ліцензіату, але натомість отримає 
стабільний короткостроковий прибуток у вигляді 
роялті, а також додаткові можливості просування 
інноваційного продукту на нових ринках за його 
рахунок. У випадку повного продажу всіх прав на 
інноваційну розробку підприємство зможе отри-
мувати прибуток еквівалентний прибутку від 
власного виробництва, але у майбутньому воно 
буде змушене змінити сферу діяльності, оскільки 
прав на інноваційний продукт в нього не зали-
шиться.

Отже, в світі напрацьована та перевірена прак-
тикою низка теоретичних та прикладних напра-
цювань щодо оптимальних механізмів здійснення 
трансферу технологій та комерціалізації іннова-
цій. Всі вони є доречними і заслуговують на увагу 
в тому чи іншому конкретному випадку. Всі вони 
включають такі елементи, як розробник і замов-
ник технології, інноваційний продукт, система 
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відносин між сторонами технологічної угоди, дер-
жавне регулювання.

Але, переносячи світовий досвід на вітчизня-
ний інформаційно-технологічний простір, з ме-
тою узагальнення напрацювань у даній сфері і 
формування найбільш доцільного механізму здій-
снення трансферу технологій, слід, в першу чергу, 
враховувати його особливості. 

На даному етапі розвитку науково-технічного 
прогресу в нашій країні найбільш актуальним ме-
ханізмом здійснення трансферу технологій є його 
японський варіант, сутність якого зводиться до 
формування на базі технічних університетів або 
провідних об’єктів промисловості відділів транс-
феру технологій, до функцій яких входитиме на-
дання розробникам інноваційних продуктів ін-
формації щодо потреб технологічного ринку з по-
дальшою комерціалізацією розробки на ньому. 
Відповідні центри трансферу технологій повинні 
спеціалізуватися не тільки на суто посередниць-
кій діяльності, але й надавати відповідні послуги 
консультаційного і інформаційного характеру по-
тенційним замовникам технологічного продукту, 
а також послуги щодо організації виробництва за 
новими технологіями і пошуку виробників облад-
нання.

Окрім цього, весь подальший процес комерціа-
лізації інновацій не є можливим без вирішальних 
виробничих факторів, таких як фінансові ресурси 
і кваліфікована робоча сила, перший з яких є в на-
явності у підприємства-розробника або надається 
замовником університету. Другий є фактор має 
бути в наявності у обох видів розробників іннова-
ційного продукту.

У відповідності до цього, розвиток вітчизняно-
го механізму трансферу технологій повинен від-
буватися якщо не за підтримки державного цільо-
вого фінансування, то хоча б під її контролем, а 
саме у частині державного регламентування 
купівлі-продажу ліцензій, оскільки не раціональ-
ним є витрачення підприємствами, які до того ж, 
знаходяться у важкому фінансовому становищі, не-
помірних коштів на купівлю закордонних техноло-
гій, аналоги яких можна розробити в Україні. 

За оцінками, кожен долар, витрачений на імпорт 
ліцензії іноземної технології, еквівалентний у 
США – �,2 дол., у Великобританії – 3,1 дол., у 
Франції – 5,4 дол., у Японії – 1� дол., інвестованих 
в наукові розробки. До того ж, покупець може роз-
винути власне інноваційне виробництво, відштов-
хнувшись від придбаної технології і ліквідувати 
своє технологічне відставання [11, с. 137]. Але в на-
шому варіанті такий підхід є не раціональним.

Як приклад, структурні та системні кризи у 
гірничо-металургійному комплексі України не до-

зволяють більшості з його підприємств оновити 
вже і без того морально і матеріально застарілі ви-
робничі потужності. Але, у випадку реалізації за-
пропонованого механізму трансферу технологій з 
обранням у якості розробника (передавача) техно-
логій найбільш технологічно розвинутого об’єкту 
комплексу ЕС�К «Інтертайп сталь», необхідність 
імпорту технологічних продуктів зникне.

Оскільки на даний час сегмент технологічних 
посередників ще не є достатньо розвинутим, у 
якості способу комерціалізації інноваційного про-
дукту доречним буде обрати власне просунення 
інновації на ринок, представлене у вигляді схеми 
(рис. 12).

Рис. 12. Вітчизняний спосіб комерціалізації інновації 
інноваційного продукту (авторська розробка)

Але, в даному випадку слід зауважити, що по-
зитивний результат такого техніко-організаційного 
рішення буде досягнутий лише за умови наявнос-
ті відповідного імплеметаційного механізму за-
безпечення трансферу технологій, що є не можли-
вим без чіткої державної політики у цьому напря-
мі.

Висновки і пропозиції. Доведено, що на дано-
му етапі розвитку науково-технічного прогресу, 
найбільших успіхів досягає та виробнича одини-
ця, яка вчасно і в повній мірі оновлює технологіч-
ні потужності. Найбільш оптимальним методом 
здійснення цього є залучення нових технологій 
через трансфер, а саме їх передачу від розробника 
замовнику як на безоплатній, так і на комерційній 
основі – комерціалізацію. 

Але, попри наявність суттєвих теоретико-
методологічних напрацювань у даній сфері, ще за-
лишається остаточно не визначеним механізм 
здійснення цього процесу, оскільки кожна розроб-
ка має конкретні особливості і може бути вико-
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ристана лише за умови певного набору 
інформаційно-технологічних інструментів.

У відповідності до проведеного дослідження 
було визначено переваги і недоліки існуючих 
теоретико-методологічних напрацювань щодо 
підходів до формування механізмів комерціаліза-
ції інновацій і трансферу технологій, а також роз-
роблено найбільш доречний на даному етапі роз-
витку НТ� в Україні механізм і спосіб здійснення 
цього процесу, сутність якого зводиться до адап-
тації японського досвіду у сфері трансферу техно-
логій до законодавчо-технологічних реалій ві-
тчизняної економічної системи з використанням у 
якості способу комерціалізації власне просування 
технологічного продукту на ринок, що, в свою 
чергу, можливо лише за наявності державної під-
тримки у вигляді створення при наукових чи ви-
робничих центрах відповідних організаційних 
структур з правами централізованих органів дер-
жавної влади, а також побудові ефективного ме-
ханізму імплементації трансферу технологій.
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Постановка проблеми. Розглянемо основні 
соціально-економічні показники, які визначають 
рівень життя населення в сучасній ринковій еко-
номіці.

Результати дослідження. Одним із основних 
економічних показників життєвого рівня населен-
ня є валовий внутрішній продукт у розрахунку на 
одну особу. Він є одним з найважливіших показ-
ників розвитку економіки, який характеризує кін-
цевий результат виробничої діяльності економіч-
них одиниць-резидентів у сфері матеріального і 
нематеріального виробництва. ВВ� у розрахунку 
на одну особу дає можливість визначити еконо-
мічний потенціал країни, місце національної еко-
номіки у світовому господарстві. Динаміка цього 
показника в Україні за період 2004-2013 років ві-
дображена на рис. 1.

Як бачимо, показник ВВ� у розрахунку на  
1 особу збільшилась із 7,5 тис. грн. у 2004 році до 34,0 
тис. грн. у 2013 році, або у 4,5 рази. Розрахунки показу-
ють, що до 2009 року в Україні спостерігались значні 
темпи зростання показника ВВ� у розрахунку на 1 
особу – 124-134 % за рік. Це було пов’язане як із збіль-
шенням абсолютного розміру ВВ�, так і зменшенням 
чисельності населення. У 2009 році, внаслідок впливу 
фінансово-економічної кризи, показник зменшився на 
4,0 %. �очинаючи із 2012 року, спостерігається спо-
вільнення темпів зростання ВВ� у розрахунку на  
1 особу населення. У 2012 році темп приросту показни-
ка становив лише 8,3 %, а у 2013 році – 4,5 %. За наяв-
ності позитивної динаміки зазначеного показника в 
Україні слід зауважити, що його значення є надзвичай-
но низьким у порівнянні із країнами Європейського 
Союзу (рис. 2). 
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В работе проведен анализ уровня жизни населения в Украины и стран ЕС на основе показателей ВВП 
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This paper analyzes the living standards in Ukraine and the EU on the basis of GDP indicators, a person’s life 
expectancy, the index of educational levels, the index of environmental sustainability, and more. The dynamics of 
selected indicators for 2010-2014 were analyzed.

Key words: living standards, poverty rate, human development, education index.



55

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 3 (березень)

Діаграми відображають значення ВВ� на 1 
особу населення за паритетом купівельної спро-
можності (�КС). Це – найбільш точний показ-
ник, що визначає рівень економічного розвитку 
країни, він виражається в доларах США. �ере-

7535
9709

12076

16150

21419 20564

24798

29980

32480
33965

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Гр
н.

Роки  
Рис. 1. Валовий внутрішній продукт у розрахунку на 1 особу населення України, грн.

*Складено автором за даними [22].
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Рис. 2. ВВ� на 1 особу населення за паритетом купівельної спроможності (�КС) в країнах ЄС та Україні у 2014 році,  

дол. США
*Складено автором за даними [9].

рахунки з національних валют, як це прийнято 
при міжнародних економічних зіставленнях, ви-
конуються не за ринковими обмінними курсами 
валют, а за паритетами купівельної спромож-
ності.
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Для порівняння показників оцінки рівня життя 
в Україні та ЄС відібрані скандинавські країни, 
�ольща та Латвія. Як бачимо, в рейтингу МВФ за 
показником ВВ� на 1 особу за �КС скандинав-
ські країни посіли місця від �-го до 25-го. Зазначе-
ні країни відносяться до макроекономічних (за 
відносними показниками) лідерів нашої планети, 
особливістю їх сучасного стану у глобальній еко-
номіці є їх високий відносний показник ВВ�, при 
цьому найбільшого рівня він досяг у Норвегії та 
Швеції. �ольща знаходиться на 4�-му місці в цьо-
му рейтингу, Латвія – на 52-му, а Україна – на 
105-му місці. Значення цього показника в Україні 
складає 8��8 дол., що у 7,7 разів менше, ніж у 
Норвегії, у 2,9 разів менше, ніж у �ольщі,  
у 2,7 рази менше, ніж у Латвії.

Базовим державним соціальним стандартом, 
що характеризує рівень життя населення в Украї-
ні, є прожитковий мінімум. �рожитковий мінімум 
як державний соціальний стандарт щорічно за-

тверджується Верховною Радою України до по-
чатку розгляду Державного бюджету України. 
Цей показник застосовується: для загальної оцін-
ки рівня життя в Україні, що є основою для реалі-
зації соціальної політики та розроблення окремих 
державних соціальних програм; встановлення 
розмірів мінімальної заробітної плати і мінімаль-
ної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної 
допомоги. �рожитковий мінімум в Україні вклю-
чає: набір продуктів харчування; набір непродо-
вольчих товарів; набір послуг. 

Динаміка середньорічного розміру прожитко-
вого мінімуму в Україні за період 2004-2014 років 
відображена на рис. 3.

Як бачимо, розмір прожиткового мінімуму у 
2004 році складав 3�2,2 грн., а у 2014 році –  
1218,0 грн. За 10 років відбулося зростання цього 
показника у 3,4 рази. �роте, порівняння його з 
рівнем аналогічного показника в країнах Європи 
свідчить про високий рівень бідності в Україні.
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Рис. 3. Середньорічний розмір прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн.)

*Складено автором за даними [5].

�еред тим, як проводити це порівняння, від-
мітимо, що не у всіх країнах є поняття прожит-
кового мінімуму в тому сенсі, в якому його ро-
зуміють в Україні. Країни по-різному визнача-
ють поріг виживання або бідності. �оказник 
прожиткового мінімуму в Україні за своїм зміс-
том близький до поняття «поріг бідності» в Єв-
ропі.

Розвинені країни зазвичай відштовхуються від 
відносної бідності, тобто неможливості підтриму-
вати певний стандарт життя, прийнятий у даному 
суспільстві. Як правило, відносна бідність розра-

ховується у відсотках від середньої заробітної 
плати в країні: у більшості країн Європи межа від-
носної бідності відповідає �0 % рівню заробітної 
плати.

�орівняємо розмір прожиткового мінімуму в 
Україні та межу бідності в країнах Європейського 
Союзу (рис. 4).

Із наведених країн найвищий рівень межі бід-
ності зафіксований у Данії – 14,5 тис. євро. У Шве-
ції межею бідності є дохід у 12,1 тис. євро, або на 
1�,5 % менше, ніж у Данії, межа бідності у Фін-
ляндії складає 11,8 тис. євро. 
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�ольща за цим показником належить до бідних 
країн Європи, межа бідності в цій країні стано-
вить 2 тис. євро. Розмір прожиткового мінімуму в 
Україні у 2014 році в євро (за курсом 18,0) дорів-
нював �8 євро, або був нижчим, ніж у Данії,  
у 213 разів та нижчим, ніж у �ольщі, у 29 разів.

До показників оцінки рівня життя також відно-
ситься середня очікувана тривалість життя насе-
лення. Цей показник в Україні щорічно розрахо-
вується Державною службою статистики. За рей-
тингом Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ) у 2014 році Україні належало 124 місце із 
значенням показника �8,5 років (рис. 5).

Як бачимо, тривалість життя в Україні на 
13,� років нижча, ніж в Ісландії, на 7,9 років ниж-
ча, ніж у �ольщі, на 3,7 років нижча, ніж у Латвії.

У 2014 році Україна потрапила в дев’ятку дер-
жав, де очікувана тривалість життя нижча від по-
казників 1970-х років. Лише в 9 країнах світу очі-
кувана тривалість життя впала нижче показників 
1970-х. Шість із них — групи країн Африки на 

Рис. 4. �рожитковий мінімум в Україні та межа бідності в країнах ЄС
*Складено автором за даними [10]).
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Рис. 5. Очікувана тривалість життя в країнах ЄС та в Україні 
*Складено автором за даними [8].
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південь від Сахари. Ще три — Білорусь, Україна 
та Росія. Скорочення очікуваної тривалості життя 
в Україні торкнулося, в першу чергу, чоловіків. 
�ро причини цього явища йдуть серйозні дебати. 
�ри цьому відзначають зростання масштабів ал-
коголізму та стреси, пов’язані з переходом до рин-
кової економіки й високою інфляцією, безробіт-
тям і невпевненістю в завтрашньому дні.

Одним із ключових показників соціального 
розвитку є Індекс рівня освіти (Education �ndex). 
Це – комбінований показник �рограми розвитку 
Організації Об’єднаних Націй (�РООН), який ви-
користовується для розрахунку Індексу людсько-
го розвитку (Human Development �ndex) у рамках 
спеціальної серії доповідей ООН про розвиток 
людини. Рейтинг європейських країн та України 
за індексом рівня освіти у 2014 році відображено 
на рис. �.

За індексом рівня освіти у 2014 році Україна 
займала 30 місце серед 187 країн у рейтингу ООН. 
За цим показником наша країна обігнала такі кра-
їни, як Австрія (31 місце), Російська Федерація (3� 
місце), Сінгапур (41 місце). Слід сказати, що 
Україна має традиційно високі показники освіти і 
значні досягнення у розвитку цієї галузі. Загальне 
охоплення освітою перевищує рівень країн із се-
реднім доходом, а за деякими позиціями досягає 
рівня країн з високим рівнем доходів. 

Отже, за індексом рівня освіти у 2014 році 
Україна займала 30 місце серед 187 країн у рей-
тингу ООН. За цим показником наша країна обі-

гнала такі країни, як Австрія (31 місце), Російська 
Федерація (3� місце), Сінгапур (41 місце). Слід 
сказати, що Україна має традиційно високі показ-
ники освіти і значні досягнення у розвитку цієї га-
лузі. Загальне охоплення освітою перевищує рі-
вень країн із середнім доходом, а за деякими пози-
ціями досягає рівня країн з високим рівнем дохо-
дів. 

Зробимо порівняння рівня життя населення в 
Україні та країнах ЄС за станом навколишнього 
середовища. Для цього нами використано індекс 
екологічної сталості (Environmental Performance 
�ndex), який щорічно оприлюднюється Центром 
екологічного законодавства та політики Єльсько-
го Університету (Yale Center for Environmental 
Law & Policy). Цей індекс враховує успіх країн у 
зниженні впливу забруднення довкілля внаслідок 
економічної діяльності на здоров’я людей та при-
родні екосистеми.

На рис. 7 показано місця країн ЄС та України в 
рейтингу за індексом екологічної сталості.

Отже, за Індексом екологічної сталості у 2014 
році перше місце зайняла Латвія, яка досягла най-
більшого прогресу в зменшенні негативного впли-
ву на довкілля протягом останніх десятиліть. 
Скандинавські країни зайняли місця від 3-го (Нор-
вегія) до 2�-го (Фінляндія) серед 149 країн світу. 
Україні в зазначеному рейтингу належить лише 
102 місце.

Досягнення таких значних результатів у сфері 
екологічної безпеки в скандинавських країнах 

Рис. �. Рейтинг України та країн ЄС за Індексом рівня освіти

*Складено автором за даними [7].
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обумовлене великими зусиллями держав щодо по-
будови фінансового механізму забезпечення еко-
логічно сталого розвитку (ФМ ЕСР). Скандинав-
ські країни – це країни, що мають високий рівень 
глобальної інтеграції. Загалом, перед країнами, 
що долучаються до глобальної інтеграції, відкри-
ваються нові можливості щодо забезпечення ЕСР:

– більш доступними стають зовнішні фінансові 
ресурси, що надаються у формі грантів та позик 
(від глобальних екологічних фондів); у формі кре-
дитів (від міжнародних фінансово-кредитних 
установ);

– поширюється передача екологічно чистих 
технологій;

– поширюються знання з теорії сталого розви-
тку, охорони навколишнього природного середо-
вища, підвищується поінформованість щодо гло-
бальних екологічних проблем тощо.

Одним із найбільш поширених методів акуму-
ляції внутрішніх фінансових ресурсів Скандинав-
ських країн на цілі охорони навколишнього серед-
овища виступає екологічне оподаткування. Досвід 
його впровадження у країнах �івнічної Європи 
свідчить про ефективність використання даного 
джерела фінансового забезпечення природоохо-
ронних проектів. �ротягом останніх років частка 
надходжень від екологічних податків у ВВ� стано-
вила: в Данії в середньому 5 %, в Швеції – 3,9%.

Іншим інструментом фінансового забезпечення 
ЕСР в Скандинавських країнах, який на противагу 

екологічним податкам виконує не тільки стиму-
люючу, а й попереджувальну функцію, є встанов-
лення податкових пільг та надання субсидій. Такі 
фінансові інструменти мають довготривалий 
ефект стимулювання сталого розвитку, оскільки 
спрямовані не на усунення екодеструктивних на-
слідків, а на виключення можливості їх виникнен-
ня. Екологічні субсидії та податкові пільги в краї-
нах Скандинавії широко застосовуються як для 
фізичних осіб, так і для підприємств.

Європейський Союз зацікавлений в екологічно 
безпечній Україні, де склалася надзвичайно важка 
екологічна ситуація. Україна є однією із найбільш 
неблагополучних в екологічному відношенні кра-
їн Європи. Корені екологічної кризи в Україні – у 
Чорнобильській катастрофі і непомірному техно-
генному тиску на довкілля. 

Інтегральним показником оцінки рівня життя на-
селення є Індекс розвитку людського потенціалу 
HD� (HumanDevelopment�ndex), який складається з 
таких трьох індикаторів: 1) середньої тривалості 
життя населення, 2) рівня освіти і 3) стандарту жит-
тя населення країни, що вимірюється у ВВ� по �КС. 

Україна за цим показником в рейтингу протя-
гом 10-ти років займає позиції, що вищі 70-го міс-
ця, тобто позиціонує себе серед країн, що мають 
середній рівень розвитку людського потенціалу 
(табл. 1).

Найвище місце в рейтингу за Індексом розви-
тку людського потенціалу Україна займала у  

Рис. 7. Рейтинг європейських країн та України за Індексом екологічної сталості у 2014 році
*Складено автором за даними [2].
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2005 році, а найнижче – у 2010 році. Значних ко-
ливань значень цього показника протягом 10 ро-
ків не спостерігалось. 

Таблиця 1
Рейтинг України за Індексом розвитку людського 

потенціалу (ІРЛП) за період 2004-2013 років

Роки Значення ІРЛ� Місце в рейтингу
2005 0,777 70
200� 0,77� 78
2007-2008 0,774 77
2009 0,788 7�
2010 0,79� 85
2011 0,740 78
2012 0,729 7�
2013 0,740 78
2014 0,734 83

*Складено автором за даними [1;4].
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�орівняння рейтингу України та країн ЄС за 
Індексом розвитку людського потенціалу прове-
дене графічно на рис. 8.

Визнаними лідерами щодо такого інтегровано-
го показника, як Індекс розвитку людського по-
тенціалу, є скандинавські країни. �ерше місце за 
ІРЛ� утримує Норвегія, яку називають країною з 
найвищим рівнем життя. 

Завдяки видобутку нафти та своїй соціальній 
моделі Норвегія випереджає увесь світ за показ-
никами «людського розвитку». Вже п’ятий рік по-
спіль �рограма розвитку ООН визнає її кращою у 
світі країною для проживання. Данія в цьому рей-
тингу знаходиться на 10-му місці, Швеція – на 12-
му, Ісландія – на 13-му, Фінляндія займає 24-е міс-
це за Індексом розвитку людського потенціалу, 
�ольща – 35-те, Латвія – 48 місце.

Рис. 8. Рейтинг України та країн ЄС за Індексом розвитку людського потенціалу у 2014 році
*Складено автором за даними [1].

Україна із значенням індексу 0,734 знаходить-
ся на 83 місці в рейтингу країн світу. Відставання 
України від європейських країн спричинене, в 
основному, низькими значеннями показників «Се-
редня тривалість життя» та «ВВ� у розрахунку на 
1 особу». Впевнене позиціювання України серед 
країн, що мають середній рівень розвитку люд-
ського потенціалу, забезпечується завдяки висо-
кому показнику індексу рівня освіти.

Таким чином, проведене порівняння рівня жит-
тя населення в Україні та країнах Євросоюзу за-
свідчило про значне відставання нашої країни від 
рівня європейських країн за всіма вибраними для 
аналізу показниками. Фактично, можна сказати, 

що за 24 роки своєї незалежності, Україна не всти-
гла дійти до рівня розвинених країн Євросоюзу, 
вона має не ще не досить чітко сформовані полі-
тичні та економічні устрої і тому є майже не спів-
ставною з країнами ЄС. Так, зокрема, ВВ� у роз-
рахунку на 1 особу в Україні майже у 8 разів мен-
ший, ніж у Норвегії, та майже у 3 рази менший, 
ніж у Латвії та �ольщі. Розмір прожиткового міні-
муму в Україні нижчий від межі бідності в Данії у 
213 разів. За значенням середньої тривалості жит-
тя Україні належить 124 місце в рейтингу країн 
світу із значенням показника �8,5 років, що менше 
ніж в Ісландії на 13,� років. За індексом екологіч-
ної сталості Україна займає лише 102 місце серед 
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149 країн світу, тоді як Латвії належить перше 
місце, а скандинавські країни зайняли місця від 
3-го (Норвегія) до 2�-го (Фінляндія).

Єдиним показником серед проаналізованих, за 
яким Україною досягнуто певні успіхи є Індекс 
рівня освіти (Education �ndex). За цим показником 
наша країна займала 30 місце серед 187 країн у 
рейтингу ООН, обігнавши країни, як Австрія, Ро-
сійська Федерація та Сінгапур.
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