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ПЕРЕДМОВА 

 

Сучасні умови господарювання вимагають реалізації інно-

ваційної промислової політики, яка має базуватися на стратегічних 

і галузевих довгострокових прогнозах і враховувати передовий 

світовий досвід. 

На даний час необхідною передумовою сталого розвитку 

національної економіки є активізація індустріалізації України та 

впровадження інноваційних і цифрових технологій у виробництво. 

Серед цілей сталого розвитку України на 2016-2030 роки однією з 

провідних визнано «Промисловість, інновації та інфраструктура», 

яка передбачає розвиток якісної та сталої інфраструктури, що ґру-

нтується на використанні інноваційних технологій, інноваційної 

екосистеми, застосування інформаційно-телекомунікаційних тех-

нологій, створення фінансової та інституційної системи (іннова-

ційної інфраструктури). 

Значну увагу приділено проблемам використання корисних 

копалин в Україні, перспективам інноваційного розвитку вугіль-

них підприємств, питанням енергоефективного та екологічно 

спрямованого розвитку промислових підприємств Польщі.  

Сучасна ринкова економіка, заснована на знаннях і мере-

жах, формує нові правила дій для менеджерів. Тому декілька ста-

тей присвячено питанням управління промисловим підприємством 

в контексті сучасного менеджменту: досліджено гендерні аспекти 

управління підприємствами, визначено структуру та характери-

стики компетенцій менеджерів, встановлено закономірності фор-

мування ефективності інтелектуального капіталу. 

В умовах модернізації економіки інвестиції у цифровізацію 

мають стати пріоритетом. В роботі визначено джерела та напрями 

вкладення коштів для подолання наявних кризових явищ та забез-

печення розвитку економіки України. Автори наполягають на 

необхідності зміни акцентів в економічній політиці органів дер-

жавної влади та місцевого самоврядування для вироблення адек-

ватних сучасним викликам та загрозам державних рішень. В ро-

боті робиться висновок, що стратегічне управління національним 

та регіональним розвитком не відповідає вимогам часу та потребує 

актуалізації через внесення змін до Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» та Державної стратегії регіонального розвитку на 
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період до 2020 року щодо залучення інвестицій у цифровізацію 

економіки з подальшим розповсюдженням цих положень в регіо-

нальних стратегіях розвитку. 

Авторами описано можливості використання кількісних 

методів у процесі тріангуляції, баз даних про економічні процеси в 

діяльності підприємств на неосвоєних територіях, а також роль і 

значення держави у стимулюванні сталого економічного розвитку.  

Важливим є обґрунтування доцільності інвестування циф-

рового розвитку як пріоритету модернізації економіки України, 

визначення інноваційних перспектив староосвоєних територій, 

можливостей реновації об’єктів brownfields в Україні на основі 

світового досвіду, а також впровадження інновацій як чинника 

енергоефективного розвитку промислового підприємства, 

об’єднаних центрів обслуговування задля підтримки зростання 

рівня конкурентоспроможності підприємств, маркетингу 

взаємовідносин у системі інструментів ефективного інноваційного 

розвитку вугільних підприємств України. 

В представленій роботі досліджено тенденції інноваційно-

го розвитку підприємств в умовах формування сучасних тенденцій 

сталого розвитку в країнах Центральної Східної Європи переважно 

на прикладі Польщі та України. Монографію підготовлено 

відповідно до плану реалізації проекту «ЕІТ RAW MATERIALS 

KAVA Project number 17111 - Inclusion of the ESEE region and 

Ukraine in innovative exploration developments», в межах роботи 

експертів Парламентської групи з питань Східної Польщі Сейму 

Республіки Польща. 
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Олександр Амоша, 

Микола Жикаляк, 

Олексій Квілінський 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

МЕХАНІЗМУ РЕФОРМУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО  

СЕКТОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОРИСНИХ  

КОПАЛИН В УКРАЇНІ 

 
В умовах поетапної інтеграції України у світове ринкове 

середовище, особливо визначальної актуальності набуває пробле-
ма реальної кон’юнктури вітчизняної мінерально-сировинної бази 
і необхідність суттєвого її удосконалення з метою забезпечення 
перспективного функціонування основних галузей промисловості 
та сталого розвитку мінерально-сировинного комплексу держави в 
цілому. Реалізація інноваційних заходів щодо реформування і тра-
нсформації мінерально-сировинної бази України на основі вартіс-
ної оцінки родовищ корисних копалин і ділянок надр з обґрунту-
ванням ефективного нормативно-правового забезпечення надро-
користування дозволить суттєво удосконалити державне регулю-
вання геологорозвідки та гірничовидобувної діяльності у відповід-
ності з європейськими принципами і стандартами, а використання 
науково обґрунтованої концепції оподаткування гірничої ренти 
сприятиме оптимізації системи справляння та адміністрування 
податків за використання надр для видобування корисних копа-
лин. Основною метою сталого розвитку вітчизняної мінерально-
сировинної бази повинно стати забезпечення перспективних пот-
реб національного господарства у мінеральній сировині на довго-
строкову перспективу, а також організація збалансованого і ком-
плексного використання мінерально-сировинних ресурсів в інте-
ресах нинішнього і майбутніх поколінь громадян України. 

1. Стан мінерально-сировинної бази України та про-

блеми її і удосконалення. Україна належить до регіонів світу з 

високим рівнем геологічної вивченості території, значної насиче-

ності мінеральними ресурсами і великими обсягами їх видобуван-

ня та використання для сталого функціонування і розвитку вітчиз-

няної промисловості. В її надрах виявлено близько 20000 родовищ 

і проявів біля 200 різновидів корисних копалин, з яких 96 видів 

мають промислове значення і обліковуються Державним балансом 
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запасів у складі розвіданих 7667 родовищ [2, 3]. Однак кількісні  

показники мінерально-сировинної скарбниці України не зовсім 

об’єктивно відображають реальний стан, ліквідність та перспекти-

ви використання розвіданих мінеральних ресурсів, оскільки вітчи-

зняною промисловістю освоєно усього 3295 родовищ корисних 

копалин. Тобто у резерві в Україні знаходиться 58,3% розвіданих 

родовищ, здебільшого загальнопоширених місцевого значення або 

з невизначеними перспективами щодо доцільності їх промислово-

го освоєння у відповідності із сучасними техніко-технологічними, 

кон’юнктурними, соціально-економічними або природоохоронни-

ми вимогами і умовами. 

Чому ж тоді стільки неліквідних розвіданих родовищ кори-

сних копалин в Україні облікується у Державному балансі запасів? 

Для порівняння станом на початок 2009 року Державним балансом 

запасів Росії на території у 28 разів більшою за територію України 

було враховано 12245 родовищ 65 видів корисних копалин, у тому 

числі по твердим корисним копалинам 7425 родовищ, з яких в 

експлуатації знаходилося 1909 (38%) родовищ [9]. Необхідно від-

мітити також, що інституційне середовище України, в якому ве-

деться господарська діяльність з геологічного вивчення та розвід-

ки родовищ корисних копалин, характеризується недосконалістю 

законодавства, незахищеністю прав власності інвесторів на розві-

дані запаси корисних копалин, гарантування авторського права і 

прав власності на геологічну інформацію, а також широким розви-

тком неформальних правил, що створюють умови для незаконної 

гірничої діяльності та тіньового видобутку мінеральної сировини і 

призводять до пошуку ренти та корупції. Суб’єкти господарюван-

ня, близькі до влади і олігополітичних угрупувань, можуть отри-

мувати право на розвідку або експлуатацію високоліквідних 

об’єктів мінеральної сировини за незначні суми офіційно й неофі-

ційно на шкоду загальнонаціональним інтересам України. 

Технологія рентоорієнтованого розпорядження чиновни-

ками Державної геологічної служби (з 2011 року Державної служ-

би геології та надр) України державною власністю на виявлені та 

вивчені за кошти державного бюджету високоліквідні запаси ко-

рисних копалин реалізується шляхом штучного об’єднання прос-

торово відокремлених родовищ в одне мегародовище та представ-

лення його уже в якості нібито повністю розвіданого за власні ін-
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вестиційні кошти: Костянтинівське (спецдозвіл від 29.12.2009 № 

3696) і Приазовське (спецдозвіл від 05.11.2013 № 4463) родовища 

вогнетривких глин у Донецькій області, об’єднані родовища при-

родного газу у Полтавській та Харківській областях і літію та рід-

кісних металів у Донецькій та Запорізькій областях. При цьому в 

об’єднане Приазовське родовище включені не тільки штучно пе-

реведені у ділянки шість раніше розвіданих самостійних родовищ, 

але й для чотирьох із них незаконно змінений основний вид кори-

сної копалини з первинних і лужних каолінів на вогнетривку гли-

ну. Можливо чиновникам від геології та ДНВП «Геоінформ» з 

метою пошуку корупційної ренти та сприяння віртуальній (тіньо-

вій) діяльності приватних фірм і компаній вигідно таким чином 

розпоряджатися вітчизняним мінерально-сировинним потенціа-

лом? Однак це зовсім не відповідає умовам ринкової економіки та 

задекларованим Україною європейським принципам і цінностям! 

Безумовно, таке не державницьке відношення до актуалі-

зації облікованих у Державному балансі об’єктів і запасів корис-

них копалин, значною мірою, обумовлене тим, що становлення та 

розвиток мінерально-сировинної бази України до 1991 року  ви-

значалися, головним чином, специфікою базових галузей респуб-

ліканської економіки як невід’ємної складової мінерально-

сировинного комплексу колишнього Радянського Союзу. При 

цьому тривале інтенсивне  використання надр в основних гірничо-

видобувних регіонах Донбасу, Дніпровсько-Донецької западини, 

Кривбасу та Прикарпаття призвело до виснаження високоліквідної 

мінеральної сировини, накопичення негативних екологічних нас-

лідків гірничовидобувної і переробної промисловості, істотного 

фізичного і морального зношення вугільної, гірничо-металургійної 

та гірничо-хімічної галузей, ламання і руйнування усталених сте-

реотипів управління національною економікою в умовах відсутно-

сті випереджувальних реформ або хоча б ефективної реструктури-

зації. Тому навколо реформування Державної служби геології та 

надр України і намірів щодо удосконалення державного регулю-

вання надрокористування та гірничої діяльності в державі більше 

розмов, інсинуацій і скандалів, ніж реальних ефективних заходів, 

не кажучи вже про очікувані позитивні результати. 

Знищення за останні 10 років вітчизняної системи сталого 

прирощення запасів корисних копалин для компенсації видобутих, 
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із доведенням до кризового стану геологічної галузі, обумовили 

знаходження в реальному мінерально-сировинному комплексі 10% 

великих родовищ, які забезпечують 51% усього обсягу видобуван-

ня корисних копалин, близько 27% середніх родовищ із 24% видо-

бутку та понад 63% малих, на які припадає лише 25% від загально-

го обсягу видобутку мінеральної сировини. Практично не розві-

дуються і не освоюються нові інноваційно-знакові родовища, а у 

зв’язку із захопленням Російською Федерацією Криму і тривалою 

не контрольованістю органами державної влади України чималої 

частини Донбасу, Азовського моря і глибоководного шельфу Чор-

ного моря економіка держави втратила від 25 до 50% обсягів ви-

добутку і реалізації високоліквідної продукції видобувної та пере-

робної промисловості. 

В умовах переважаючого олігополітичного, напівтіньового 

або рейдерського ринкового реформування надрокористування на 

протязі останніх 15 років держава випустила із рук стратегічне 

управління та економічно збалансоване державне регулювання 

вітчизняним мінерально-сировинним комплексом. Це обумовило 

деградацію національного природно-ресурсного потенціалу на 

шкоду енергетичній, економічній та екологічній безпеці України і 

призвело до значного зростання обсягів незаконного і тіньового 

видобування корисних копалин загальнодержавного значення, 

катастрофічного не забезпечення компенсаційного відтворення 

(прирощення) мінеральної сировини в надрах та розвалу сформо-

ваної на протязі століття Державної геологічної служби в цілому. 

Навіть після встановлення Міністерством екології та при-

родних ресурсів України повного контролю над функціонуванням 

Держгеонадр замість подолання інерційного тренду у розвитку 

вітчизняної мінерально-сировинної бази державне фінансування 

ключової галузі економіки здійснюється за залишковим принци-

пом в обсягах біля 8% від передбачених Загальнодержавною  про-

грамою-2030 показників, а інвестиційні перспективи блокуються 

не погодженням Міністерством абсолютної більшості перспектив-

них об’єктів у процесі розгляду матеріалів щодо отримання спец-

дозволів на користування надрами за формальними чинниками або 

у зв’язку із неякісним опрацюванням матеріалів ДНВП «Геоін-

форм». Разом з тим у Мінекоресурсів України можуть успішно 

проходити екологічну експертизу та погодження надрокористу-
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вання ділянки, які не обліковані в якості проявів корисних копалин 

(Яблунівська ділянка вогнетривких  глин верхнього тріасу в Кос-

тянтинівському районі Донецької області) – частково засаджена 

сосною, є резервним лісовим фондом і знаходиться у другому са-

нітарному поясі Олександро-Калинівської ділянки Калинівського 

родовища прісних підземних вод. 

Недосконале надроресурсне законодавство, невизначеність 

або  розмитість відповідальності держави та спеціально уповнова-

жених державних органів за не підтвердженість інформації про 

кількісну і якісну оцінку запасів корисних копалин, в умовах від-

сутності специфікації права власності на них у надрах, не сприя-

ють ефективній інноваційній господарській діяльності інвесторів і 

надрокористувачів щодо геологічної розвідки та освоєння нових 

родовищ і нових видів мінеральної сировини. Натомість від Дер-

жавної служби геології та надр України постійно вимагається ви-

ставляти не електронний аукціон родовища і ділянки, геологічне 

вивчення та геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин 

яких у минулі роки проводилася за застарілими методиками, а 

наявна геологічна, технологічна і економічна інформація про них є 

недостатньою для повноцінної реальної оцінки доцільності екс-

плуатації цих родовищ у ринкових умовах і прийняття інвесторами 

позитивних комплексно обґрунтованих рішень. 

З метою створення сприятливих умов для залучення інвес-

тицій та прискорення економічного зростання Президент України 

Петро Порошенко 2 березня поточного року підписав новий Закон 

України «Про приватизацію державного і комунального майна № 

7066, який Верховна Рада прийняла 18 січня 2018 року. На вико-

нання цього закону Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України визначило ряд підприємств і установ, які входять до сфе-

ри управління Державної служби геології та надр України, та не є 

об’єктами приватизації у зв’язку із стратегічним їх значенням для 

держави: ДНВП «Геоінформ», ДКЗ України, Український Держав-

ний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ), КП «Південукрге-

ологія», ДРГП «Причорномор», ДП «Українська геологічна ком-

панія» і ДГП «Укргеофізика». 

Прийняття нового Закону України про приватизацію є 

обов’язковою умовою продовження співпраці України з МВФ, а 

його реалізація повинна забезпечити залучення інвесторів у збит-
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кові державні підприємства і знизити рівень корупції в державно-

му секторі економіки. Тоді чому і на якій підставі до об’єктів при-

ватизації в системі Держгеонадр України не внесені такі реально 

збиткові або системно проблемні державні геологічні підприємст-

ва як КП «Південукргеологія» (борги більше 20 млн. грн..), ДРГП 

«Причорномор» (борги, застава майна), ДП «Українська геологіч-

на компанія» (застава майна), а ДРГП «Донецькгеологія» - стабі-

льно прибутково працююче на підконтрольній Україні території 

Донбасу стратегічне підприємство із 98-річною історією діяльнос-

ті включене до переліку приватизаційних об’єктів? І чому вико-

нання геологорозвідувальних, геофізичних і сейсморозвідувальних 

робіт, які уже давно виконуються приватними компаніями і фір-

мами, для КП «Південукргеологія», ДРГП «Причорномор», ДП 

«Українська геологічна компанія» і ДГП «Укргеофізика» стали  

обґрунтуванням їх стратегічного статусу? 

Необхідно також відмітити, що згідно п. 1 ст. 4 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна» до 

об’єктів приватизації належать усі об’єкти права державної і ко-

мунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо забороне-

на цим Законом та іншими законами України. Тобто право ДРГП 

«Донецькгеологія» як об’єкта державної власності, що не підлягає 

приватизації захищене ст.1 і додатком 1 Закону України «Про пе-

релік об’єктів права державної власності, що не підлягають прива-

тизації» № 847-14 в редакції від 02.06.2016 № 1409-VIII, чинність 

якого не відмінена і не може відмінятися новим законом про при-

ватизацію. Крім того значна частина державного майна, балансоу-

тримувачем якого є ДРГП «Донецькгеологія», використовується 

для забезпечення діяльності Апеляційного суду Донецької області, 

Військової прокуратури, юридичного управління Донецької облас-

ті та обласної прокуратури для представництва інтересів держави в 

суді в умовах військової операції (АТО, ООС). На балансі цілісно-

го майнового комплексу ДРГП «Донецькгеологія» знаходиться 

Геологічний музей як частина Музейного фонду України і захисні 

споруди цивільного захисту, які в системі Держгеонадр України є 

ще тільки на балансі УкрДГРІ. 

Таким чином, передбачені для реалізації нового закону про 

приватизацію заходи в галузі геології та надр України, не відпові-

дають концепції фінансового оздоровлення державного сектору 
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економіки та основній меті і принципам приватизації, перш за все, 

збиткових і проблемних державних підприємств для прискорення 

економічного зростання та залучення іноземних і внутрішніх інве-

стицій. Для активізації інноваційно-інвестиційної діяльності у 

приватизаційний період державних геологорозвідувальних підпри-

ємств Держгеонадра України необхідно, перш за все,  забезпечити 

прибутковість їх господарської діяльності не тільки за рахунок 

збільшення фінансування за державним замовленням, але й з мож-

ливістю отримання прибутків від ГРР шляхом першочергового 

права на подальше використання розвіданих родовищ або отри-

мання частини доходу від передачі цих прав спільно з геологічною 

інформацією суб’єктам гірничовидобувної діяльності в процесі 

оформлення спецдозволів (Державних Актів) на користування 

надрами із забезпеченням авторського права геологічним підпри-

ємствам на геологічні звіти. Досвід економічно розвинених країн 

світу також переконливо доводить, що важливими заходами для  

стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку геологорозві-

дувальних підприємств і компаній є амортизаційні пільги та прис-

корена амортизація основних засобів і технологій, державна бю-

джетна, грошово-кредитна і податкова підтримка з можливістю 

списання витрат на ГРР, що не принесли позитивних результатів, 

на зменшення прибутку до його оподаткування.  

Реальний процес переформатування державного стратегіч-

ного планування та управління ефективним розвитком вітчизняної 

мінерально-сировинної бази доцільно розпочати уже в поточному 

році з метою передбачення майбутнього, сприяння інноваційно-

інвестиційному розвитку національної промисловості та економіки 

на середньо- і довгострокову перспективу. Перш за все, необхідно 

усвідомити неминучість переходу до нової мінерально-сировинної 

стратегії держави, що дозволить не тільки оптимізувати розвиток 

галузі геології та надр, але й забезпечити поетапний перехід від 

експортно-сировинної до ресурсно-інноваційної стратегії розвитку 

економіки України [1, 5, 6]. Для прогнозування інноваційних на-

прямків розвитку вітчизняного мінерально-сировинного комплек-

су в реальних соціально-економічних умовах та у відповідності до 

загальноєвропейських стандартів необхідно уточнити сценарій 

розвитку економіки України на середньо- і довгострокові часові 

горизонти, обґрунтувати концептуальні й стратегічні напрями роз-
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витку національної промисловості та суттєво відкорегувати плано-

ві показники «Загальнодержавної програми розвитку мінерально-

сировинної бази (МСБ) України на період до 2030 року» з ураху-

ванням результатів економічного і стратегічного аналізу розвитку 

гірничовидобувної промисловості десяти східноєвропейських кра-

їн після їх вступу в Європейський Союз (рис. 1) [1, 2]. 

 
Рисунок 1. – Динаміка індексів продукції вітчизняної  

промисловості та особливості розвитку  

мінерально-сировинної бази (МСБ) України 

 

2. Світовий досвід організації й правового регулювання 

геологічної діяльності та надрокористування. У 1960-70-х ро-

ках державна політика багатьох країн по відношенню до мінераль-

них ресурсів характеризувалася зростанням ролі держави у геоло-

гічній та гірничовидобувній діяльності. Перш за все це стосувало-

ся країн, що розвивалися, більшість з яких після отримання неза-

лежності встановлювали державну власність на мінеральні ресур-

си, націоналізували гірничовидобувні компанії і створювали дер-

жавні підприємства для їх промислового освоєння з посиланням 
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державного регулювання приватних компаній та обмеженням іно-

земних інвестицій у видобувну галузь. Однак у кінці 1980-х років 

після суттєвого падіння цін на мінеральні ресурси, підвищення 

міжнародних процентних ставок і зростання міжнародної конку-

ренції на ринках мінеральних та інвестиційних ресурсів державна 

політики багатьох країн по відношенню до гірничовидобувної 

промисловості суттєво змінилася [4, 6]. Почався перехід від пла-

нової економіки, заснованої на державній власності, до переважно 

ринкової, що призвело до приватизації державних підприємств і 

стимулювання участі у гірничовидобувній діяльності приватних 

компаній, у тому числі іноземних. Перехід від посиленого режиму 

бюрократичного регулювання до лібералізації виробничої, торго-

вої та інвестиційної діяльності обумовили чітку визначеність і 

захист прав власності та гірничих прав інвесторів із гарантуванням 

державою стабільності гірничого та податкового законодавства. 

Разом із лібералізацією державного регулювання надрокористу-

вання у світі спостерігалася перманентна тенденція посилання 

екологічного контролю та збільшення впливу територіальних гро-

мад на ухвалення рішень стосовно видобування корисних копалин, 

а також виконання геологорозвідувальних робіт (ГРР) переважно 

компаніями з недержавною формою власності [4, 8]. Зокрема, по-

чинаючи з 2005 року більше 50% світових обсягів ГРР з розвідки 

родовищ кольорових металів фінансуються і виконуються юніор-

ськими або венчурними малими компаніями з недержавною фор-

мою власності. Навіть у Російській Федерації надрокористувачами 

власними геологічними підрозділами або за їх рахунок виконуєть-

ся більше 30% пошуково-оціночних і 99% розвідувальних робіт 

[8]. 

Пряма участь держави у геологічних дослідженнях з орга-

нізацією виконання робіт та їх прямим бюджетним фінансуванням 

у розвинених і більшості інших країн зазвичай обмежується зага-

льногеологічним вивченням надр, регіональними геологічними 

зйомками, моніторингом підземних вод і небезпечних геологічних 

процесів, підготовкою цифрових інтерактивних геологічних карт і 

карт корисних копалин та еколого-геологічними дослідженнями. 

Держава може стимулювати також виробництво не тільки загаль-

носуспільної геологічної інформації, але й спеціалізованої геоло-
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горозвідувальної, забезпечуючи її надійне зберігання, постійне 

оновлення та вільний доступ до неї (у тому числі в інтернеті) різ-

них суб’єктів соціально-економічних відносин. Зокрема підготовка 

цифрових інтерактивних карт корисних копалин основних видобу-

вних провінцій Канади призвела до перманентного зростання у 

геометричній прогресії інвестицій у геологорозвідку і надрокорис-

тування та забезпечила збільшення в 2013 році ВВП країни на 

1,1%. При цьому  право власності на геологічну інформацію, що 

належить державі та приватним юридичним особам охороняється 

законом. Практично в усіх країнах діє спеціальне законодавство, 

яке визначає правові  режими використання геологічної інформа-

ції, встановлює та гарантує права на неї, вимоги до її змісту, поря-

док надання і ціни. Геологічна інформація, що належить державі 

не засекречується і не продається за ринковими цінами, а надаєть-

ся широкому колу користувачів за цінами, що не перевищують 

витрат її зберігання, обробки та тиражування. 

У деяких країнах, наприклад у Великобританії, користувачі 

повинні отримати ліцензії на роботу з геологічною інформацією, а 

у Данії та Гренландії геологічна інформація, яка отримана приват-

ними компаніями за результатами пошуково-розвідувальних робіт, 

зберігається як конфіденційна терміном 5 років з моменту завер-

шення цих робіт. Тому права на мінеральні ресурси та на геологіч-

ну інформацію про розвідані запаси корисних копалин повинні 

бути специфіковані ще на стадії геологічної розвідки або пошуко-

во-розвідувальних робіт. 

Право на геологорозвідувальні роботи (ГРР) на обмежених 

або необмежених ділянках надаються фізичним і юридичним осо-

бам шляхом укладання єдиних концесійних угод на ГРР і видобу-

ток або видачею спеціальних дозволів (ліцензій) на термін від 2 до 

6 років з можливістю подовження 1-2 рази на 1-2 роки [6, 7]. Плата 

за виконані державою геологорозвідувальні роботи минулих років 

(плата за ГРР) була введена тільки у видобувних країнах з перехі-

дною економікою і справлялася з гірничо-видобувних підприємств 

на початкових стадіях реформування національних економік. 

Право на розробку родовищ корисних копалин надається 

після підписання концесійних угод (Мексика) або з видачею спец-

дозволу (Індонезія), ліцензії (Монголія) чи спеціальної ліцензії 

(Танзанія) терміном від 25 до 60 років. У США, Болівії, Венесуелі, 
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Перу і Чілі гірничими компаніями оформляється єдина концесія на 

право розвідки і розробки родовищ з 60-річним обмеженням або 

без обмеження терміну дії. Разом з правами на гірничу діяльність 

(розвідку та розробку) суб’єкту господарювання  (інвестору) на-

даються також права на мінеральні ресурси в надрах. Ці права 

можуть бути передані будь-якій іншій особі, що має право на ве-

дення господарської діяльності в цій країні без додаткового дозво-

лу на їх передачу та узгодження з державними органами, які вида-

ли цей дозвільний акт або підписали концесійну угоду. Передача 

прав на розробку конкретного родовища корисних копалин юри-

дично оформляється нотаріусом, а державний орган, який видав 

дозвіл офіційно повідомляється про перехід прав на розробку до 

іншої юридичної або фізичної особи [6]. У Фінляндії крім того 

концесіонеру спільно з дозволом на ведення гірничовидобувних 

робіт видається сертифікат, що засвідчує його право на мінеральні 

ресурси в межах відповідної ділянки надр. Права на концесію мо-

жуть бути передані будь-якій особі, яка згідно із законодавством 

має на це право. Документ про передачу прав діє спільно з серти-

фікатом, в якому закріплені права на мінеральні ресурси. Обме-

ження можуть стосуватися тільки спроможності надрокористува-

чів забезпечити виконання спеціалізованих робіт. Зокрема у Шве-

ції права на видобуток корисних копалин на конкретній ділянці 

надр видаються, якщо доведена економічна доцільність її промис-

лового освоєння та є реальна можливість організації видобувних 

робіт, а у низці випадків при необхідності використання складних і 

капіталомісних технологій, претендент зобов’язаний довести здат-

ність виконати передбачені роботи без екологічної шкоди навко-

лишньому природному середовищу [5, 6]. 

Багаторічна інформаційна кампанія громадських організа-

цій та міжнародних фінансових інституцій з метою удосконалення 

економіко-правового регулювання видобування корисних копалин 

з урахуванням умов і специфіки кожної країни за ініціативою 

Прем’єр-міністра Великої Британії Тоні Блера на Всесвітній зу-

стрічі на вищому рівні зі сталого розвитку у вересні 2002 року в 

Йоганнесбурзі призвела до запровадження міжнародної системи 

прозорості доходів від видобутку мінеральних ресурсів [5].  

Вимоги щодо прозорості функціонування видобувних га-

лузей з метою покращення управління і розвитку країн, багатих 
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корисними копалинами, обумовили створення у червні 2003 року 

міжнародних стандартів прозорості та підзвітності видобувного 

сектору – ІПВГ (Ініціатива прозорості видобувних галузей). Прин-

ципи щодо прозорого управління мінерально-сировинними ресур-

сами з розкриттям усіх платежів і доходів гірничовидобувних під-

приємств і компаній підтримали Велика Британія, Азербайджан, 

Гана, Казахстан, Камерун, Киргизстан, Кот-Д’Івуар, Конго, Лібе-

рія, Монголія, Нігер, Нігерія та Норвегія. Однак першими країна-

ми, які досягнули повної відповідності стандартам ІПВГ стали 

Азербайджан і Норвегія. Україна 17 жовтня 2013 року отримала 

лише статус країни-кандидата Ініціативи прозорості видобувних 

галузей (ІПВГ). 

Процедура звітування за стандартами ІПВГ передбачає пі-

дготовку, звірку, оцінку достовірності та аналіз даних гірничови-

добувних галузей з точки зору законодавства, бухгалтерського, 

фінансово-економічного та надроресурсного обліку, нарахованих і 

сплачених податків та платежів з детальною характеристикою 

наступних показників [5]: 

● правової основи діяльності видобувних галузей та їх фі-

скального режиму; 

● описом виробничої діяльності підприємств галузі, 

включаючи будь-які істотні роботи з розвідки корисних копалин; 

● інформації про внесок видобувних галузей в економіку 

держави за звітний рік; 

● даних про обсяги видобутку мінеральної сировини за 

звітний рік; 

● інформації про частку участі держави у видобувних га-

лузях; 

● розподілу доходів від видобувних галузей; 

● інформації про процес надання ліцензій (спецдозволів 

або державних Актів) на користування надрами та відкритий їх 

реєстр; 

● інформації щодо бенефіціарного права; 

● інформації щодо контрактів на постачання мінеральної 

продукції, роботи та послуги; 

● опису фіскального режиму (податкових та орендних 

платежів); 
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● опису експорту продукції видобувної галузі (за країна-

ми, операторами тощо); 

● інформації щодо договорів про розподіл продукції; 

● інформації про місцеві ресурси, соціальні витрати та ін-

фраструктуру; 

● забезпечення природоохоронних заходів на відновлення 

природного середовища або усунення завданої йому шкоди; 

● повний перелік усіх користувачів надр по галузі; 

● розукрупнення та порівняння даних щодо потоків дохо-

дів за позиціями окремих взаємопов’язаних компаній; 

● максимальне розкриття для громадськості інформації 

про платежі та надходження від видобувних підприємств і копма-

ній у бюджети всіх рівнів у спеціально друкованому виданні, засо-

бах масової інформації або на урядових чи галузевих порталах 

прозорості даних. 

Використання світового досвіду державного регулювання 

гірничої діяльності з урахуванням специфіки та інституційних 

умов України забезпечить комплексне обґрунтування концептуа-

льних напрямів реформування вітчизняної галузі геології та розві-

дки надр і суттєво удосконалить державне регулювання видобу-

вання корисних копалин, що сприятиме підвищенню ефективності 

гірничої діяльності в цілому та забезпечить зростання інноваційно-

інвестиційного потенціалу надрокористування в державі. Впрова-

дження при цьому принципів ІПВГ з подальшим посиленням 

впливу громадськості на діяльність видобувних галузей дозволить 

консолідувати її фінансові результати на національну економіку і 

створити підґрунтя для сталого розвитку та збереження довкілля. 

3. Проблеми вартісної оцінки мінерально-сировинного 

потенціалу України. У період становлення України як самостій-

ної незалежної держави наявність високоперспективної мінераль-

но-сировинної бази з багатими освоєними і резервними родови-

щами корисних копалин декларативно використовувалася вітчиз-

няними політиками в якості безальтернативної гарантії майбутньо-

го економічного добробуту українського народу. При цьому не 

враховувалися обмеженість власних ресурсів нафти та недостатній 

обсяг видобутку природного газу, ліквідація виробничих комплек-

сів з видобутку нікелю, ванадію, хрому, сірки і калійних солей, а 

також відсутність гірничо-промислових і переробних підприємств 
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щодо освоєння родовищ благородних, кольорових, рідкісних і рід-

кісно-земельних металів тощо. Як наслідок інноваційно-

інвестиційна складова вітчизняної мінерально-сировинної бази в 

реальних соціально-економічних умовах перехідного періоду від 

планової до ринкової економіки виявилася неприпустимо низькою 

та проблемною для забезпечення сталого розвитку держави. Із 

розвіданих у період планової економіки покладів кольорових, рід-

кісних і рідкісно-земельних металів жодне родовище не розробля-

ється у зв’язку із низькою конкурентоспроможністю запасів і не 

має реальних інвестиційних перспектив в умовах соціально-

економічної й політичної нестабільності в Україні та з урахуван-

ням жорстокої міжнародної кон’юнктури мінеральної сировини [8, 

10]. 

Тому сучасна ринкова оцінка мінерально-сировинного по-

тенціалу України повинна здійснюватися з використанням іннова-

ційно-інвестиційних принципів структурування та геолого-

економічного логістичного районування території країни і гірни-

чо-видобувних регіонів на основі складання інтерактивних цифро-

вих геолого-економічних карт видобувної цінності окремих видів 

корисних копалин і ділянок надр в цілому. В процесі геолого-

економічного аналізу вітчизняної мінерально-сировинної бази на 

рівні родовищ корисних копалин і ділянок надр в якості вартісної 

оцінки повинна прийматися не валова оцінка мінеральної сирови-

ни в надрах, а видобувна цінність – цінність потенційно видобув-

них обсягів корисних копалин, видобуток яких є нормативно рен-

табельним і потенційно-видобувні запаси відповідають не менше 

ніж 20-25-річній перспективі споживання. 

Перехід на вартісну оцінку реального мінерально-

сировинного потенціалу України дозволить виявити нові елементи 

і чинники структурування мінерально-сировинного комплексу, 

уточнити геолого-економічне районування території держави і 

окремих регіонів, обґрунтувати або суттєво деталізувати центри 

економічного зростання для реалізації ресурсно-інноваційного 

шляху освоєння вітчизняної мінерально-сировинної бази на період 

до 2030 року, а з урахуванням півстолітнього досвіду європейсь-

ких країн щодо запровадження рентного надрокористування та 

державного регулювання гірничої ренти і на подальшу перспекти-

ву (рис. 2). 
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Рисунок 2. – Рента при видобуванні корисних копалин 

 
Попередній аналіз інноваційно-інвестиційного потенціалу 

мінерально-сировинної скарбниці держави, стан основних фондів і 
технологічних процесів у видобувній та переробній промисловості 
переконливо доводить, що вітчизняний мінерально-сировинний 
комплекс на довгострокову перспективу є і буде однією із найваж-
ливіших передумов стабілізації, сталого розвитку та поетапного 
входження України у європейську і світову ринкову економіку. 
При цьому найважливішою метою мінерально-сировинної політи-
ки України на період до 2030 року повинно стати забезпечення 
раціонального і ефективного використання високоліквідного й 
інноваційно-інвестиційно привабливого мінерально-сировинного 
потенціалу з метою стабілізації та модернізації вітчизняної проми-
словості для забезпечення поточних і перспективних потреб еко-
номіки держави та експорту. Вона також повинна обґрунтувати 
здійснення принципових структурних перетворень та системних 
заходів, унеможливлюючих незаконний тіньовий видобуток кори-
сних копалин і неефективне ресурсомарнотратне надрокористу-
вання, створення дієвих економіко-правових і методологічних 
механізмів щодо геологічного вивчення, раціонального викорис-
тання, охорони та відтворення (прирощення у надрах) мінеральних 
ресурсів, включаючи державну підтримку нових ефективних ме-
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тодів і способів вивчення, прогнозування, моніторингу геологічно-
го середовища і довкілля із впровадженням взаємопов’язаних сис-
тем кадастрів на основі цифрових інтерактивних геоінформацій-
них технологій. 

Першочерговою стратегічною метою державної політики у 
сфері відтворення, раціонального використання і охорони мінера-
льних ресурсів на період до 2030 року і подальшу перспективу 
повинно  стати досягнення оптимальних рівнів прирощення у над-
рах запасів базових і стратегічних видів корисних копалин, не ви-
снажуючи раціональне і збалансоване споживання мінеральної 
сировини та охорона усього комплексу природних багатств, на-
правлене на підвищення соціально-економічного потенціалу краї-
ни, якості життя українського народу, реалізацію прав нинішнього 
та майбутніх поколінь на користування вітчизняним природно-
ресурсним потенціалом і сприятливе оточуюче середовище про-
живання [3, 5]. Одночасно дотримання національної енергетичної 
та економічної безпеки України обумовлює посилену економію не 
відновлюваної мінеральної сировини, матеріалів, енергії та енер-
горесурсів на усіх стадіях промислового виробництва і споживан-
ня. 

З метою своєчасного прогнозування та попередження нега-
тивних явищ і екстерналій в умовах недосконалих ринкових відно-
син планування та реалізацію заходів щодо сталого розвитку міне-
рально-сировинної бази і надрокористування в Україні доцільно 
здійснювати у дві взаємопов’язані стадії – оперативних системних 
дій та стратегічних розробок. Необхідно також забезпечити фор-
мування ефективної системи органів державного управління у 
сфері надрокористування із поєднанням адміністративних і еконо-
мічних методів державного регулювання, чіткою координацією та 
розмежуванням сфер їх діяльності для зниження рівня опортуніз-
му, пошуку ренти та корупції, а також удосконалити правову базу 
для стимулювання інноваційних та інвестиційних процесів. 

Визначення вартості видобувних запасів корисних копалин 
у надрах з урахуванням техніко-економічних розрахунків і суми 
капітальних вкладень в експлуатацію або використання показників 
питомих капітальних вкладень в процесі оцінки перспектив осво-
єння родовищ корисних копалин дозволить обґрунтувати інвести-
ційну ємність мінерально-сировинного потенціалу ділянок надр, 
родовищ, гірничо-видобувних регіонів, басейнів і країни в цілому. 
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Інноваційно-інвестиційний шлях освоєння вітчизняної мі-
нерально-сировинної бази на основі обґрунтування галузево-
збалансованих центрів економічного зростання передбачає тісну 
співпрацю держави, бізнесу і громади у межах мінерагенічно-
спеціалізованих зближених родовищ (груп родовищ) у створенні 
магістральних, транспортних і енергетичних мереж (держава) та 
виробничої і соціальної сфери (бізнес). У свою чергу, виділення 
інноваційно-інвестиційних центрів економічного зростання в 
умовах інтеграції мінерально-сировинного комплексу України і 
базових галузей промисловості в європейську і світову систему 
економічних відносин, набуває особливого стратегічного значення 
у створенні конкурентних переваг власних родовищ корисних ко-
палин для сталого функціонування переробної промисловості та 
забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. 

4. Організаційні заходи та нормативно-правове забезпе-
чення системного реформування галузі геології та надрокори-
стування. Існуюча в Україні структура державних органів та їх 
повноваження щодо забезпечення ефективного державного управ-
ління в галузі геології та надрокористування в умовах становлення 
і розвитку конкурентного ринкового середовища є непрозорими, 
суперечливими та неефективними. Незалежна оцінка Державної 
служби геології та надр (Держгеонадра) України Організацією 
геологічних служб Європейського Союзу разом з геологічними 
службами Канади та США у лютому 2016 року зазначила, що 80% 
функцій Держгеонадр є непотрібними або дублюючими [11]. При 
цьому проблеми організації функціонування та технічного забез-
печення галузі, головним чином, є успадкованими з періоду пла-
нової економіки колишнього Радянського Союзу. Використання 
застарілих стандартів і нормативно-правових актів в умовах пос-
тійних змін керівництва призводить до різного тлумачення завдань 
і функцій Державної служби геології та надр України у Міністерс-
тві екології та природних ресурсів, Кабінеті Міністрів і Адмініст-
рації Президента. 

До функцій Держгеонадра України входить видача спецдо-
зволів (ліцензій) на користування надрами та традиційні типові 
функції Державної геологічної служби, що призводить до потен-
ційних конфліктів інтересів. В Україні існує також давня традиція 
урядового бюрократичного контролю усього, що пов’язане з над-
рами та надрокористуванням. Однак суперечливість функцій між 
проведенням геологічного вивчення територій, управлінням геоло-
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гічною інформацією, дозвільними надроресурсними процедурами, 
державним геологічним контролем і прийняттям рішень щодо гео-
логічної розвідки та видобування корисних копалин не сприяє 
ефективній реалізації державної геологічної політики в галузі гео-
логічного вивчення та раціонального використання надр України. 
Тому сучасна державна геологічна служба повинна мати фундаме-
нтальну здатність відповідати потребам суспільства й національної 
економіки в досягненні цілей державної політики на середньо-
довгострокову перспективу стосовно ефективного управління зе-
мельними, мінеральними та іншими природними ресурсами в ін-
тересах нинішнього і майбутніх поколінь українців. 

З метою мінімізації й унеможливлення конфлікту інтересів, 
обмеження регуляторних функцій та укріплення прозорості діяль-
ності Держгеонадр України незалежні експерти геологічних служб 
Європи, Канади і США рекомендують реорганізувати Державну 
службу геології та надр України в Державну геологічну службу 
(геологічна діяльність, моніторинг небезпечних геологічних про-
цесів і підземних вод тощо) і Управління корисних копалин (вида-
ча та моніторинг спецдозволів на користування надрами, держав-
ний геологічний контроль, Геолекспертиза і ДКЗ України). Однак 
в усіх провладних пропозиціях, пропозиціях олігополітичних 
угрупувань, регіональних еліт і младореформаторів від контрольо-
ваної громадськості щодо реформування в Україні галузі геології 
та надрокористування простежується одна загальна риса – модер-
нізувати Кодекс України «Про надра», чинне надроресурсне зако-
нодавство і дозвольну систему з надання надр у користування під 
свої бізнес-інтереси або розширення рентоорієнтованих функцій і 
повноважень, а не з метою удосконалення державного регулюван-
ня надрокористування та підвищення його інноваційно-
інвестиційної складової.  

Зараз в умовах затяжної соціально-економічної кризи, роз-
балансованості банківської системи і суттєвого погіршення реаль-
них базових показників національної економіки, коли сировинний 
потенціал відновлюваного збільшення внутрішнього валового 
продукту (ВВП) практично вичерпано, стабілізація економічного 
спаду і поступовий розвиток вітчизняної промисловості неможливі 
без радикальної технологічної реконструкції, перш за все, палив-
но-енергетичного та гірничо-металургійного комплексів і поетап-
ного переходу національної економіки від експортно-сировинної 
до ресурсно-інноваційної стратегії розвитку. Диверсифікація віт-
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чизняної промисловості повинна базуватися як на використанні 
розвинутого гірничо-металургійного комплексу із значними запа-
сами залізних і марганцевих руд, графіту, нікелю, кобальту, титану 
і хрому, так і на основі освоєння перспективних покладів кольоро-
вих металів, берилія, ванадія, вольфраму, літія і цирконія, тантало-
вих та тантал-ніобієвих руд і рідкісно-земельних елементів ітрієвої 
та церієвої груп. Крім того основні напрями інноваційної реструк-
туризації вітчизняної мінерально-сировинної бази повинні перед-
бачати запровадження принципово нової методики оцінки освоє-
них і резервних родовищ корисних копалин у відповідності з реа-
льним станом гірничовидобувної та переробної галузей промисло-
вості, адаптованими до ринкових умов оціночними параметрами та 
стандартами і європейським досвідом уніфікації та реформування 
мінерально-сировинної бази країн – нових членів Європейського 
Союзу [7, 8, 10, 12, 13]. 

Формування конкурентоспроможної мінерально-сиро-
винної бази та інтерактивної достовірної інформації про родовища 
і перспективні прояви корисних копалин, які б відповідали сучас-
ним вимогам інвесторів, неможливе без переоцінки і вилучення із 
Державного балансу неліквідних запасів шляхом переведення у 
позабалансовий галузевий облік нерентабельних родовищ загаль-
нопоширених корисних копалин, некондиційних і неекологічних 
запасів мінеральної сировини з метою концентрації гірничовидо-
бувної діяльності на високотехнологічних і ліквідних запасах із 
найбільш сприятливими гірничо-геологічними, техніко-економіч-
ними та екологічними умовами. Це дозволить оцінити реальний 
стан використання і перспективи розвитку мінерально-сировинної 
бази основних галузей видобувної та переробної промисловості в 
цілому і за гірничопромисловими регіонами та територіальними 
центрами соціально-економічного зростання. Урахування при 
цьому гірничо-геологічних, техніко-технологічних, економічних, 
екологічних і регіональних чинників дозволить визначити ринкову 
цінність мінеральної сировини із виділенням високоліквідних, 
високотехнологічних, технологічних, ліквідних, сприятливих, рен-
табельних, умовно рентабельних,  нерентабельних і несприятливих 
родовищ і ділянок корисних копалин, а також обґрунтувати нову 
структуру Державного балансу запасів корисних копалин для 
більш надійного прогнозування попиту і пропозицій в основних 
секторах споживання, визначення інноваційно-інвестиційних пер-
спектив та експортного потенціалу. Некондиційні за умовами екс-
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плуатації або залишені за гірничо-геологічними умовами в надрах 
запаси корисних копалин доцільно вилучати із Державного балан-
су запасів і ставити на Галузевий облік регіональних геологічних 
підприємств і ДНВП «Геоінформ».  

У відповідності з абзацом 3 п. 2 ст.4 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» № 2269-VІІІ 
приватизація корисних копалин загальнодержавного значення за-
боронена. Безумовно, стосовно запасів корисних копалин загаль-
нодержавного значення, які розвідані за рахунок бюджетних  і 
державних коштів, така норма є абсолютно обґрунтованою та 
справедливою. Однак як не можуть бути у приватній власності 
запаси корисних копалин, розвіданих за рахунок приватних або 
інших недержавних інвестиційних коштів, права на видобування і 
використання яких закріплені виданими спецдозволами на надро-
користування? На які інновації та інвестиції у галузі геології і над-
рокористування можна розраховувати, якщо розвідані за недержа-
вні інвестиційні кошти запаси корисних копалин будуть залишати-
ся не у приватній чи корпоративній власності надрокористувача-
інвестора, а у державній власності? Необхідно враховувати, що 
права власності на розвідані за рахунок недержавних коштів запа-
си корисних копалин у надрах необхідні інвестору-
надрокористувачу для включення їх в активи видобувного підпри-
ємства, отримання банківських кредитів, випуску акцій та як засіб 
забезпечення зобов’язань при залученні капітальних ресурсів то-
що. 

Експлуатація родовищ корисних копалин із достатньо по-
зитивним рівнем гірничої ренти, обумовленої сприятливими гео-
логічними, техніко-економічними, виробничо-інфраструктурними 
і екологічними чинниками є головним орієнтиром і гарантом інно-
ваційно-інвестиційного розвитку мінерально-сировинної бази 
України на період до 2030 року і подальшу перспективу. У свою 
чергу визначення економічного прибутку (ренти) у гірничовидо-
бувній промисловості здійснюється в процесі геолого-економічної 
(техніко-економічної) оцінки родовищ за наступними характерис-
тиками і параметрами [3, 5, 6]: 

● кількість і категорійність запасів корисних копалин; 
● геометричні параметри і якість мінеральної сировини; 
● гірничо-геологічні умови експлуатації родовищ; 
● техніко-технологічні особливості експлуатації родовищ; 
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● географо-економічні та інфраструктурні умови експлуа-
тації родовищ; 

● соціально-економічні чинники і екологічні екстерналії 
експлуатації родовищ корисних копалин. 

Нормативно-методична та експертна апробація геолого-
економічної оцінки родовищ і затвердження рентабельних запасів 
корисних копалин виконується Державною комісією по запасах 
України за геологічною вивченістю, вірогідністю та підготовленіс-
тю запасів корисних копалин з урахуванням техніко-
технологічних, економічних і екологічних чинників. Тому функці-
онування ДКЗ України в умовах загальнодержавної власності на 
надра є одним із обов’язкових і найбільш дієвих засобів державно-
го регулювання надрокористування, а функціональна діяльність 
ДКЗ як спеціально уповноваженого компетентного державного 
органу забезпечує ресурсне управління раціональним розвитком і 
ефективним використанням вітчизняного мінерально-сировинного 
комплексу у відповідності із довгостроковою державною стратегі-
єю, середньо- довгостроковими галузевими програмами та іннова-
ційно-інвестиційними перспективами [14]. 

Крім того специфікація прав власності на розвідані запаси 
корисних копалин у надрах у процесі оформлення спецдозволу на 
користування надрами (чи Державного Акта на надра) і набуття 
надрокористувачами прав власності на запаси як на мінеральну 
сировину із доцільністю видачі Сертифіката прав власності на них 
як на нерухомість, можливі тільки на основі комплексної геолого-
економічної оцінки розвіданих запасів корисних копалин у ДКЗ 
України і визначення величини гірничої ренти інвестора - пропор-
ційно недержавному інвестиційному забезпеченню пошуково-
розвідувальних робіт та згідно із ліцензійними умовами надроко-
ристування. Однак функціональна діяльність ДКЗ України як спе-
ціально уповноваженого компетентного державного органу по-
винна здійснюватися не на комерційних принципах оцінки вартос-
ті послуг з геолого-економічної апробації та експертизи запасів 
корисних копалин, а на затверджених Кабінетом Міністрів Украї-
ни державних розцінках й тарифах і оптимальною кількістю екс-
пертів на одне родовище з урахуванням його складності та виду 
мінеральної сировини. 

Розвідані запаси корисних копалин у надрах у залежності 
від джерела фінансування геологорозвідувальних робіт на конкре-
тному родовищі (державного, приватного чи корпоративного), 
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чинного нормативно-правового регулювання надрокористування 
та соціально-економічного режиму країни можуть знаходитися у 
державній, приватній, корпоративній (акціонерній) або змішаній у 
формі державно-приватного партнерства власності. Однак, неза-
лежно від того у чиїй власності будуть знаходитися розвідані мі-
неральні ресурси, держава повинна регулювати процес від геоло-
гічної розвідки, затвердження запасів корисних копалин, освоєння 
родовищ, видобування та використання мінеральної сировини, 
діючи в інтересах суспільства в цілому та окремих власників для 
забезпечення балансу інтересів і мінімалізації негативних наслід-
ків гірничовидобувної діяльності. 

Збалансовані організаційні заходи щодо удосконалення 
державного регулювання та нормативно-правового забезпечення 
системного реформування галузі геології та надрокористування 
повинні охоплювати усі напрями і складові від геологічного ви-
вчення надр, розвідки і підготовки до промислового освоєння ро-
довищ корисних копалин, надання прав на їх видобування та ви-
користання на конкурсній основі до оптимізації системи оподатку-
вання використання надр у залежності від величини гірничої ренти 
з метою забезпечення ефективного відтворення мінерально-
сировинної бази згідно довгострокового прогнозування рівнів 
споживання основних видів мінеральної сировини та сприяння 
екологічній реабілітації гірничовидобувних регіонів.  

Перш за все, необхідно реформувати інституційну базу, 
пов’язану з державним регулюванням і наданням надр у користу-
вання для видобування корисних копалин. Тому, на відміну від 
діючого порядку, у системі Державної служби геології та надр 
України необхідно створити Департамент Державного кадастру 
надр (Держнадракадастр) України із закріпленням за ним функ-
цій діяти від імені держави щодо розгляду заяв і матеріалів та 
оформлення, видачу, припинення або анулювання спецдозволів на 
користування надрами, обов’язково замінивши їх на Державний 
Акт на надра (за аналогією з Державним Актом на землю). При 
цьому вплив Міністерства екології та природних ресурсів України 
доцільно обмежити тільки аналізом природоохоронних докумен-
тів, експертиз і заходів без контролюючої та блокуючої участі у 
роботі Департаменту Держнадракадастру України в процесі при-
йняття рішення щодо видачі Спецдозволу на надрокористування 
чи Державного Акта на надра у майбутньому. 
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Необхідно також удосконалити діючі нормативно-правові 
акти з метою чіткої визначеності і захисту прав власності на неї 
держави та інвесторів-надрокористувачів, гарантування геологоро-
звідувальним підприємствам авторського права на геологічні звіти 
як на інтелектуальну власність, уточнити порядок розпорядження, 
передачі або продажу іншим суб’єктам різних категорій користу-
вачів геологічної інформації у відповідності з міжнародними нор-
мами і стандартами. При цьому обов’язково урахувати, що геоло-
гічна інформація, вироблена на стадії регіональних геологічних 
досліджень є безплатним суспільним товаром, який виробляється 
державою або держава фінансує його виробництво, а геологічна 
інформація, що виробляється на стадії пошуку і розвідки родовищ 
корисних копалин має властивості ринкового товару, але з певною 
долею суспільного товару у залежності від обсягу фінансування 
його виробництва державою. 

Ефективному реформуванню надрокористування сприяти-
ме удосконалення системи рентного оподаткування видобутку 
корисних копалин у залежності від величини гірничої ренти – вар-
тості видобутої мінеральної сировини без урахування витрат на її 
постачання споживачу, а не використання вартості видобутку оди-
ниці корисної копалини як це справляється зараз [6], а також пра-
вове визначення незаконного і тіньового видобутку корисних ко-
палин загальнодержавного значення в якості крадіжок державного 
майна в особливо великих розмірах за фактом правочину. 

Для сприяння інноваційно-інвестиційної діяльності держа-
вних геологорозвідувальних підприємств Держгеонадр України і 
формування ринкових відносин у сфері геологічного вивчення 
надр і геологорозвідки не доводити штучно їх до банкрутства і 
приватизації, а законодавчо забезпечити можливість отримання 
прибутків від геологорозвідувальних робіт і розвіданих запасів 
корисних копалин, гарантування авторського права на геологічні 
звіти, прискорену амортизацію основних засобів і технологій, на-
дання інвестиційних податкових канікул і банківських кредитів 
геологорозвідувальним підприємствам, які виконують пошук і 
розвідку родовищ корисних копалин на свій ризик тощо. Крім того 
досягненню значних позитивних ефектів сприятиме впровадження 
програмно-цільового методу реформування бюджетного фінансу-
вання розвитку мінерально-сировинної бази України із забезпе-
ченням прямого взаємозв’язку між розподілом бюджетних коштів, 
плановими і фактичними інноваційними геологічними результата-
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ми та їх використанням у відповідності із встановленими пріори-
тетами мінерально-сировинної державної політики. При цьому 
необхідність комплексної геолого-економічної інвентаризації, су-
часної вартісної переоцінки та реформування вітчизняної мінера-
льно-сировинної бази є надзвичайно актуальним стратегічним 
завданням національного масштабу. 

У сукупності з інноваційно-інвестиційними напрямами 
сталого функціонування розвинутого мінерально-сировинного 
комплексу можна зробити основний висновок, що у складних со-
ціально-економічних і політичних умовах стратегія стабілізації та 
подальшого розвитку національної економіки на середньо-
довгострокову перспективу повинна базуватися на ефективній 
мінерально-сировинній базі країни і створенні матеріально-
технічної основи для виробництва високотехнологічної та високо-
ліквідної мінерально-сировинної продукції. Тому для підвищення 
ефективності виконання стратегічних завдань Загальнодержавної 
програми-2030 потрібно реалізувати  викладені вище організаційні 
заходи щодо системного реформування галузі геології та надроко-
ристування, а при визначенні соціально-економічної доцільності 
геологічного вивчення нових ділянок або розвідки і освоєння но-
вих родовищ корисних копалин необхідно, перш за все, оцінювати 
геолого-економічну доцільність та обґрунтовані промислово-
господарські потреби держави, базових галузей промисловості, 
традиційних гірничо-видобувних регіонів і центрів економічного 
зростання. 

З метою стабілізації й сталого розвитку національної еко-
номіки в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь українців 
ресурсно-інноваційне та екологічно ощадливе надрокористування 
в державі повинно стати надрокористуванням з божим благосло-
венням, а не обслуговувати сумнівні бізнес-проекти олігополітич-
них, провладних і напівтіньових еліт або взаємопов’язаних посе-
редницьких компаній. 
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Хенрик Джвігол 
 

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ В ПРОЦЕСІ ТРІАНГУЛЯЦІЇ  
І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ  

НА НЕОСВОЄНИХ ТЕРИТОРІЯХ 
 

1. Сутність тріангуляції. Суттю тріангуляції є застосу-
вання двох чи більше методів, на основі яких можна порівняти 
отримані результати і зробити висновки із застосованих методів. 
Хорошою практикою є залучення якісних та кількісних методів

1
. 

Тріангуляція характеризує, досліджує і аналізує дійсність у бага-
тьох різних вимірах, тому принциповим є застосування методів, 
почерпнутих із обох пулів. Такий підхід до досліджень називають: 
комплексним

2
, комплементарним

3
 чи поліметодичним

 4
. 

Дослідницькі питання: 
- Які дослідницькі методи слід застосовувати у процесах 

дослідження в економічних науках? 
- Чи є методологічна тріангуляція необхідною умовою в 

дослідницьких процесах? 
- Чи збільшує тріангуляція достовірність використаних кі-

лькісних методів у дослідницьких процесах? 
Методами, які незмінно користуються популярністю, неза-

лежно від методологічних змін, є найпростіші статистичні методи. 
У Японії вони належать до семи незамінних засобів якості. Свою 
назву і поширеність вони завдячують думці, що вміле і повсюдне 
їх застосування веде до вирішення понад 90% проблем якості.  

До них належать
5
:  

- діаграма Парето-Лоренца – відображає поширену нерів-
номірність розподілу (цілей, причин), яка показує, що відносно 
невелика кількість (20%) причин визначає істотну (80%) частку 
наслідків. Ієрархія проблем, що стає можливою завдяки цьому, 
веде до залагодження справ, що дають найбільш відчутні ефекти,  

                                                   
1 Kostera M.: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2003, s. 97. 
2 Gerstmann S.: Podstawy psychologii konkretnej. Wydawnictwo Naukowe PWN,' Warszawa 1987. 
3 Szałkowski A.: Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy. Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1997. 
4 Płoszajski P.: Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania. Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1985. 
5 Bujak A., Puszko K.: Narzędzia doskonalenia jakości w budownictwie, [w:] Forlicz S. (red.): 

Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. CEDEWU.PL, Warszawa 2012, s. 69; Miśkiewicz 

R.: Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw w branży hutniczej. PWN, Warszawa 2017, s. 

41 i n. 
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- діаграма Ішікави – дозволяє графічно виявити взаємні 
зв'язки причин проблеми чи завдань і умов, пов'язаних з певною 
концепцією вирішення цієї проблеми, 

- гістограми, лінійні та колові діаграми – доповнення зале-
жності (напр. лінійної) ілюстрацією впливу третього параметру 
(характеристики) – діапазон у точці. Колові діаграми є геометрич-
ною інтерпретацією оцінок, пов'язаних із класифікацією важливо-
сті та їх еталонним рівнем (зовнішнє коло – максимум, або внут-
рішнє – мінімум), 

- контрольні карти X-R, X-S – відображають зміни серед-
нього значення досліджуваної характеристики виробу і розмахів 
чи стандартних відхилень у вибірці. Дозволяє спостерігати за ста-
більністю виробничого процесу, що використовується як для оцін-
ки ефектів, так і спроможності машинного парку,  

- контрольні листи – упорядковують отримані у послі-
довних вибірках величини характеристики стосовно заданих меж 
допустимих змін. Так званий шлях контрольної карти відображає 
перетин заданих верхньої та нижньої контрольних ліній,  

- гістограми – представлення долі вимірюваної характерис-
тики у заданих інтервалах у вигляді стовпців. Графічна ілюстрація 
стану розподілу і його положення стосовно номінальної величини і 
допуску,  

- точкові діаграми– відображення тенденції змінності па-
раметру у двох вимірах, чи взаємозалежності двох параметрів ви-
робу.

6
 

Методи кількісних досліджень – це методи, спрямовані на 
виконання певних вимірювань, оцінювання певних явищ. Ці дос-
лідження самі собою не завжди дають можливість опрацювати 
нові знання. Тому наукові дослідження не повинні опиратися тіль-
ки і виключно на кількісні методи дослідження

7
. Кількісні дослі-

дження повинні проводитися тоді, коли дослідник має відчуття, 
що він добре розуміє природу явища і фактори, які ним керують. У 
зв'язку з цим можна сказати, що методи кількісних досліджень 
повинні служити дослідникові для оцінювання діапазону виник-
нення явищ, щодо яких дослідник має глибоке розуміння. З цією 
метою він використовує статистичний аналіз, SPACE, мережеві 
методи, дельфійський метод. Висновки, що робляться на підставі 
результатів кількісних досліджень, підпорядковуються принципам 

                                                   
6 Peciakowski E.: Narzędzia jakości. „Problemy Jakości”, marzec 2008, s. 48. 
7 Kirk J., Miller M.: Reliability and Yalidity in Qualitative Research, Sage, London 1996, s. 97. 
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математичної статистики і уможливлюють перенесення результа-
тів з дослідженої вибірки на дані в цілому

8
.  

Науки про управління займаються спостереженням за дій-
сністю, що оточує підприємство. Щоб це було можливим, необ-
хідно накопичити відповідний набір знарядь, які дадуть можли-
вість проаналізувати великий масив даних. Такі знаряддя створю-
ються, базуючись на знаннях з галузі статистики, метою якої є 
узагальнення аналізованої інформації і отримання якнайбільшої 
кількості знань з отриманих даних. Отже, статистика вважається 
наукою про висновки, у якій первинні і синтетичні дані викорис-
товуються для висновків, що базуються на принципах теорії імові-
рності і індуктивного мислення. 

Важливим питанням, пов'язаним із виконанням статис-
тичних досліджень, є необхідність систематизації отриманих ре-
зультатів. Вона повинна відбуватися, базуючись на мірній шкалі, а 
отже, полягає в узгодженні чисел чи символів та об'єктів (явищ та 
ін.) відповідно до заданих принципів і правил

9
. Мірні шкали кла-

сифікуються відповідно до ієрархії від “найслабшої” до “найсиль-
нішої”

10
: номінальна шкала, порядкова, інтервальна, шкала відно-

шень. 
Отже, статистичні висновки – це розділ статистики, який 

окрім проблем узагальнення результатів дослідження, займається 
також оцінкою похибок, що виникають із застосування такого уза-
гальнення. 

Планування різного роду проектів є зараз одним з найваж-
ливіших завдань менеджерів підприємств. Воно часто буває скла-
дним, розтягненим у часі та затратним. Тому методи мережевого 
планування дають можливість підібрати оптимальну програму дій 
даного проекту, допомагаючи тим самим визначити послідовність 
виконання окремих завдань. Крім того, вони також допомагають:

11
 

визначити терміни початку та закінчення конкретних завдань; ви-
ділити так звані “критичні заходи”, які мають вплив на термін реа-
лізації цілого проекту; розподілити засоби виробництва, наявні у 

                                                   
8 Kowalewska A. (red): Raport końcowy, badanie firm rodzinnych, Warszawa 2009, s. 212. 
9 Bielecka A.: Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, 

Warszawa 2005, s. 94. 
10 Stevens S.S.: On the theory of scales of measurement. Science, Vol. 103, No. 2684, 1946, s. 677-680. 
11 Adam E.E., Ebert R.J.: Productions and operations Management. Prentice Hall, New Jersey 2009; 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition. PMI, USA 2008.; Krawczyk S.: 

Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa).Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2001; Dźwigoł-

Barosz M.: Kształtowanie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji współczesnych 

przedsiębiorstw rodzinnych. PWN, Warszawa 2017, s. 40 i n. 
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підприємства, наприклад, робочі ресурси, машини, між завдання-
ми. 

До найважливіших методів, з-поміж інших, можна віднести 
CPM та PERT

 12
. CPM (англ. Critical Path Method) – метод критич-

ного шляху. Перший використовується для планування проектів, 
які мають визначений термін виконання складових завдань. Нато-
мість PERT (англ. Program Evaluation and Review Technique) вико-
ристовує техніку оцінки та аналізу програми для планування прое-
ктів, що передбачають неточність терміну виконання складових 
завдань. 

Метод PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
дає змогу планувати та контролювати реалізацію проекту, беручи 
до уваги те, що тривалість унікальних чи нетипових дій не є ви-
значеною. Цей метод був розроблений для оцінки приблизної три-
валості виконання завдань та визначення ймовірного терміну заве-
ршення. Отже, він аналізує потреби дорогих проектів з високим 
рівнем ризику. Тепер його застосовують і до проектів набагато 
меншого обсягу. Метод PERT, як і CPM, представляє проект у 
вигляді мережевої діаграми, тобто так званого орієнтованого гра-
фу i спрямований на визначення критичного шляху проекту.  

В результаті застосування методу PERT для планування 
проектів на підприємстві можна отримати наступні переваги: 

13
 

 можливість представлення проекту у вигляді зв’язків, 
тобто графічного представлення проектів, що є набагато зручні-
шим та зрозумілішим у використанні, ніж, до прикладу, гістогра-
ми, 

 розробка графу зв’язків вимагає вичерпного аналізу 
всього проекту, необхідно переконатись, що проект був ретельно 
спланований, 

 визначення критичного шляху дає змогу виявляти про-
блеми та перешкоди проекту на ранньому етапі його планування, 
що дає можливість внесення змін, 

 дає змогу виконувати порівняння у плані коштів та часу, 
використаних на різні способи виконання та досягнення цілей про-
екту. 

                                                   
12 Adam E.E., Ebert R.J.: Productions and operations Management. Prentice Hall, New Jersey 2009; A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition. PMI, USA 2008.; Krawczyk S.: Metody 

ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa).Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2001. 
13 Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie Projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2003. Brandenburg H.: Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 

Katowicach, Katowice 2002, s. 211. 
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Проте PERT має також обмеження, серед яких: 
14

 

 цей метод не дозволяє визначити типи ризиків, які мо-
жуть виникнути, їх масштабів, видів та ознак, оскільки він зосере-
джений лише на тривалості завдань, 

 використання даного методу при виконанні великого 
проекту пов’язане з необхідністю великих грошових витрат,  

 точність та ретельність обчислень залежать від навичок 
працівників, які виконують розрахунки. 

Метод CPM називається методом критичного шляху. Він 
дає змогу планувати і контролювати проект з огляду на його три-
валість та можливість передбачення наслідків, що можуть виник-
нути через зміни в ході проектних завдань. Він спрямований на 
визначення найкоротшого терміну реалізації проекту та забезпе-
чення його належного ходу. Він передбачає, що тривалість вико-
нання окремих завдань, є фіксована, тобто чітко визначена

15
. 

Подія може бути визначена як момент, в який починається 
певна діяльність, що обумовлено завершенням попередньої діяльно-
сті. Вона позначається колом, і нумерується натуральним числом.  

Метод CPM спрямований на покращення реалізації проек-
тів. Найчастіше він використовується для планування повторюва-
них проектів. Цей інструмент є дуже популярним для планування 
та контролю реалізації проектів у Польщі та має наступні перева-
ги, оскільки дозволяє:

16
 планування і контроль ходу проекту; про-

гнозування наслідків змін в процесі здійснення діяльності; вияв-
лення вузьких місць в ході проекту; ІТ-інструменти, такі як MS 
Project; оцінку тривалості окремих видів діяльності.  

В загальному, тріангуляція означає використання різнома-
нітних методів дослідження, задля узгодженості між пізнанням та 
висновками

17
. За задумом творців Д. Кемпбелла i Д. Фіске, він 

поєднує різні методи дослідження в одному
 18

. Іншими словами, 

                                                   
14 Adam E.E., Ebert R.J.: Productions and operations Management. Prentice Hall, New Jersey 2009; A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition. PMI, USA 2008.; Krawczyk S.: Metody 

ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa).Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2001. 
15 Bałuk J., Lenard W.: Organizacja procesów produkcyjnych – materiały pomocnicze do ćwiczeń, 

Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999; Dźwigoł-Barosz M: Roles of business leaders of modern 

enterprises. Difin, Warszawa 2018, s. 14 I n. 
16 Kucharski A.: Ilościowa analiza sieci czynności, materiały do ćwiczeń, wersja elektroniczna: 

http://aqcharski.w.interia.pl/pliki/sieci_ czynnosci/ilosc_siec_czynnosci_wyk_razem.pdf 
17 Czarzasty J.: Triangulacja - refleksje z badań. [w:] Zamazane granice. Etnografia 

przedsiębiorstwa fińskiego w Polsce, praca magisterska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2000, s. 98. 
18 Campbell D.T., Fiske D.W.: Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-

Multimethod Matrix. Psychological Bulletin 1959, vol. 56, s. 81-105. 
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тріангуляція означає використання двох або більше незалежних 
процесів, спрямованих на вимірювання певного явища, для того 
щоб зменшити невизначеність інтерпретації результатів, отрима-
них в результаті дослідження

19
. Вона поділяється на чотири типи, 

такі як
 20

: 

 тріангуляція даних: використання незалежних джерел 
даних.  

 тріангуляція дослідження: участь у вивченні групи спо-
стерігачів. Дослідник в рамках кількісного підходу передусім на-
дає перевагу об’єктивним критеріям опису явищ, натомість в якіс-
ному підході описує навколишнє середовище, посилаючись на 
суб'єктивні критерії опису. В процесі дослідження роль відіграє 
його особистий досвід, а інтерпретація фактів має суб’єктивний 
характер. Процедуру дослідження презентує схема №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. –  Обмежене сприйняття дослідницького підходу  

в дослідженнях. 
Джерело: [Tarka P., 2017, с. 20]. 

                                                   
19 Webb E.J., Campbell D.T., Schwartz R.D., Sechrest L.: Unobtrusive Measures: Nonreactive 

Measures in the Social Sciences. Rand McNally, Chicago 1966, s. 3; Greene J.C., Caracelli V. F., Graham W. F.: 

Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Design. Educational Evaluation and Policy 

Analysis 1989, vol. 11, no. 3, s. 255-274. 
20 Denzin N.K.: The Research Act: Theoretical lntroduction to Sociological Methods. Aldine 

Publishing Co., Chicago 1970. 
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Застосування тріангуляції в дослідженнях враховуючи  

якісні та кількісні дослідницькі підходи дозволяє отримати  

більш комплексні знання про явище, що досліджується, часто  

не зважаючи на відмінності та суперечності, що між ними вини-

кають: 

● теоретична тріангуляція: застосування багатьох теоре-

тичних підходів до тлумачення певного набору даних. Вона, як 

слушно зауважує У. Флік, досі є найбільш поважною стратегією 

створення теорій. Мова йде про використання збору різноманітних 

методів з метою отримання спільних емпіричних підстав для під-

ведення підсумків.
21

 

● методологічна тріангуляція: використання багатьох ме-

тодів для дослідження однієї проблеми / явища. Її використання в 

дослідженнях передбачає використання кількох дослідницьких 

методів в одному дослідницькому проекті. Також під час викорис-

тання різних технік в межах одного дослідницького методу або 

різних шкал вимірювання в межах одного інструменту досліджен-

ня йдеться про методологічну тріангуляцію. Використання бага-

тьох різних методів виправдано складною, багатогранною і бага-

тою реальністю. Натомість збір інформації при використанні бага-

тьох різних дослідницьких технік сприяє покращенню точності 

досліджень, влучності висновків і перевіркам зібраних раніше да-

них. Завдяки методологічній тріангуляції можливо зібрати дані для 

створення широкої, глибокої та контекстної бази знань. Тріангуля-

ція дозволяє мінімізувати недосконалості та вади окремих дослід-

ницьких методів, які використовуються окремо, та зберегти надій-

ність і влучність висновків, що запевняє правдивість результатів 

дослідження. 
22

 

Вона використовується в чотирьох групах
23

: спостере-
ження, розвідки, аналізу артефактів та тексту. 

                                                   
21 Flick U.: Jakość w badaniach naukowych, PWN Warszawa 2011, s. 80 i n.; Janczewski R.: 

Triangulacja jako metoda badawcza w naukach o obronności. „Obronność” Zeszyty Naukowe Wydziału 

Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 2/2013, s. 49-59. 
22 Stolecka-Makowska A.: Triangulacja jako koncepcja pozyskania wiedzy o zrachowaniach 

nabywczych konsumentów. Studia Ekonomiczne nr 261/2016 s. 51-61. 
23 Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 133; Kostera M.: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 101-156; Miśkiewicz R.: Wiedza w procesach konsolidacji 

przedsiębiorstw przemysłowych. TNOiK 2018, Toruń, s. 33 i n. 
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2. Застосування тріангуляції в геодезичних роботах на 
неосвоєних територіях. В геодезичній тріангуляції на неосвоєних 
територіях візуалізація часово-просторових даних базується в ос-
новному на використанні відповідно підібраних картографічних 
методів. У світовій літературі називають два основні методи, які 
використовуються для візуалізації планів розвитку території: 

1. Статичні методи, які полягають на одночасному висвіт-
ленні багатьох планів, що репрезентують стани об’єктів в різних 
часових проміжках. Їхньою основною перевагою є можливість 
проведення точних аналізів представлених явищ. Тому статичні 
методи стосуються також окремих, багатофазних, балансових, 
порівняльних та інших мап. 

2. Динамічні методи, які використовують анімацію для 
презентації змін просторових об’єктів у часі. Ці методи добре під-
ходять для презентації загального характеру явища та головного 
керунку змін в часі аналізованих даних. Анімації зазвичай є інтуї-
тивно та легко сприймаються. З іншого боку, у випадку візуаліза-
ції великої кількості складних даних, можуть спричиняти вибірко-
ве сприйняття презентованого явища.  

Таким чином тріангуляція - це процес здійснення аналізу 
явища в соціальному світі. При здійсненні в даному випадку пот-
рібно розуміти використання трьох процесів

24
. Це означає, що вона 

застосовується при створенні дослідницьких звітів, які вимагають 
демонстрації результатів та кількісних даних; впровадженні дослі-
дницьких процедур залежно від обраного методу дослідження, а 
також при проведенні аналізу, дотримуючись при цьому необхід-
них аналітичних процедур. 

Використання тріангуляції підтримується також вимогами 
для проведення наукових досліджень, такими як

25
: 

 ретельність: здатність повторювати спостережувану по-
ведінку, 

 достовірність: відповідність результатів до їх якісних 
характеристик, 

 автентичність: визначення ймовірності виникнення спо-
стережуваних явищ, 

                                                   
24 Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 81, 95. 
25 Janesick V.: The Dance of Qualitative Research Design. Metaphor. Methodolatry and Meaning. 

[in:] Handbook of Qualitative Research, eds. N.K Denzin, Y.S. Lincoln, Sage, New Delhi- Thousand Oaks-

London 1994. s. 216-217 
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 можливість узагальнення. 
Кількісні дослідження, що грунтуються на гіпотетично-

дедуктивній моделі, використовують експериментальні методи та 
кількісні показники для перевірки гіпотез та узагальнення резуль-
татів в цілому. Вони є наслідком проведених якісних досліджень, і 
доповнюють основні якісні дослідження, або впорядковують дані з 
метою їх подальшого представлення. Правильно підготовлений 
дослідницький процес дозволяє отримати науково цінні результа-
ти. Отримання цінних результатів досліджень також залежить від 
здатності дослідника вибирати та використовувати методи дослі-
дження

26
. Кількісні дослідження, незважаючи на їхню високу по-

пулярність в управлінні, мають як своїх численних прихильників, 
так і опонентів, які підкреслюють переваги прийнятої позиції, час-
то ігноруючи різні підходи до дослідження. Дане дослідження дає 
лише загальні характеристики кількісних досліджень та їх основні 
риси. Викладено основні напрямки та етапи кількісних дослі-
джень. Також вказано вибрані основні методи, які можуть бути 
використані в кількісних дослідженнях, що проводяться в науках 
управління. Від характеру досліджень буде залежати рішення, що 
стосується точного проекту, створення моделі та вибору методів 
дослідження. У кожній з наукових дисциплін одночасно з'явля-
ються різні теорії, які часто доповнюють одна одну, але також 
часто є зовсім протилежними. Вдалим прикладом є різні теорії 
мотивації, які протягом багатьох років були замінені новими та ще 
новішими

27
. Згода у світі науки часто є результатом палкої диску-

сії
 28

. Таке бачення особливо стосується соціальних наук. Хоча 
тріангуляція в першу чергу використовується для підвищення на-
дійності методів якості, що використовуються в дослідженні

 29
, які 

піднімають багато питань про реальність аналізованої дійсності
 30

. 
Це пов'язано з проведенням польових досліджень, тріангуляцією 
даних, тестуванням отриманих результатів або належним вибором 
дослідницької вибірки. Слід підкреслити, що тріангуляція повинна 

                                                   
26 Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Dom Organizatora TNOiK, 

Toruń 2007, s. 134. 
27 Dolby U.: Niepewność wiedzy. Obraz nauki w końcu XX wieku. Wydawnictwo Amber, 

Warszawa 1998, s. 5. 
28 Heidegger M.: Zasada racji. Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2001, s. 29. 
29 Shah S., Corley K.: Building Better Theories by Bridging the Qualitative-Quantitative Divide. 

"Journal of Management Studies" 2006, vol. 43, no. 8, s. 1830; Czakon W.: Mity o badaniach jakościowych w 

naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji" 2009, nr 9, s. 16. 
30 Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 78-85. 
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також зміцнювати надійність кількісних методів у дослідницьких 
процесах. 
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Радослав Мішкєвіч 
 

БАЗА ЗНАНЬ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ  
ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  
НА НЕОСВОЄНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 
1. База знань у сучасних економічних процесах. В еко-

номічній літературі та управлінських науках існує багато визна-
чень і поділів ресурсів бази знань. Вона є найважливішим ресур-
сом для підприємства, та з іншого боку суб’єкти господарювання 
мають чималі труднощі з її створенням, нагромадженням та 
обробкою, розповсюдженням та використанням. Підкреслюють її 
значення, наприклад, А. Тофлер, П. Друкер, Д. Белл через те, що 
вона має істотний вплив на еволюцію способу функціонування 
організації. Це процес, в якому підприємства повинні пройти 
трансформацію від індустріальної економіки до нової реальності, 
тобто економіки, яка базується на знаннях.  

Нова економіка базується на п'яти основних постулатах, 
науці, високотехнологічній індустрії, інформаційному суспільстві, 
знаннях та освіті. Основною метою її діяльності є вивчення та 
визначення механізмів впливу на трансформацію та розвиток країн 
та підприємств. Тому сучасне управління економічними процеса-
ми і майстерне управління людьми на всіх рівнях є її незамінним 
складником. Це покращує ефективність та стимулює інновації та 
розвиток. Проте, це вимагає знання про більш тісне та подальше 
середовище, про необхідність придбання та використання знань, 
про необхідність перетворення індустріального суспільства в ін-
формацію, здатність організації витримувати доступ до інфор-
мації, а також вміло її обробляти та адаптуватись до змін. Це та-
кож передбачає необхідність глобального погляду на економіку, 
ринок, охорону навколишнього середовища та енергетичну безпе-
ку та зростаючу роль нематеріальних активів, тобто знань, інте-
лектуального капіталу та інформації. [Skrzypek 2011, 90; Kleer 
2009, 69 ; Dźwigoł 2013, 14]. 

В даний час ЄС реалізує сім основних ініціатив (Стратегія 
..., 2012):  

- інноваційний Союз - вдосконалення рамкових умов інно-
вацій та використання інновацій для вирішення найважливіших 
соціально-економічних проблем, визначених у стратегії "Європа 
2020";  
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- молодь у русі - поліпшення якості на всіх рівнях освіти та 
професійної підготовки та підвищення привабливості європейської 
вищої освіти на міжнародній арені; 

 - цифрова програма для Європи - досягнення довгостроко-
вих економічних та соціальних переваг єдиного цифрового ринку 
на основі широкосмугового доступу до інтернету;  

- Європа, яка ефективно використовує ресурси;  
- підтримує зміни до економіки з низьким рівнем викидів 

та більш ефективно використовує екологічні ресурси та прагне 
усунути залежність економічного зростання від деградації при-
родного середовища;  

- промислова політика епохи глобалізації;  
- поліпшення умов для підприємництва, особливо для ма-

лих та середніх підприємств, та підтримка розвитку сильної про-
мислової бази, здатної конкурувати в глобальному масштабі;  

- програма для нових навичок та зайнятості;  
- створення умов для модернізації ринків праці шляхом 

сприяння мобільності працівників та підвищення їх кваліфікації з 
метою підвищення рівня зайнятості та забезпечення сталості євро-
пейських соціальних моделей;  

- Європейська платформа боротьби з бідністю;  
- забезпечення економічної, соціальної та територіальної 

єдності шляхом надання допомоги малозабезпеченим та соціально 
вилученим людям та забезпечення їх активної участі в економіч-
ному та соціальному життіб що безпосередньо впливає на еко-
номічну практику та сталий розвиток. 

Глобальне порушення балансу в сучасному світі прояв-
ляється в порушенні соціально-економічного порядку. Ці процеси 
супроводжуються синдромом зростаючої непостійності в еко-
номіці та її внутрішніх структурах. Це негативно впливає на еко-
номічну та політичну трансформацію країн, кризу, полюси багат-
ства та бідності, стабільність ринків праці, безробіття, соціальну 
дисфункцію, демографічні та екологічні процеси. Ці побічні явища 
відповідно до Л.К. Туроу викликані рухами так званих п'ятьох 
економічних плит, важливих з точки зору глобальних перетворень 
[Mączyńska 2014, 23]. Цілком виправдано стверджувати, що су-
часні ринки та економіка є найбільш складними економічними 
системами, які наука знає [Colander, Holt, Rosser, 2004a, 253; 
Jakimowicz 2016, 21]. Ці явища у світовій економіці значно впли-
вають на фінансовий стан, умови навколишнього середовища та 
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надихають на пошук нових напрямків у сфері сталого розвитку. 
[Podczarski 2016, 33] Створення ринкової економіки на основі 
своєї нової парадигми (знання, капітал, земля, виробництво, гло-
балізація), в якій знання та інновації відіграють ключову роль, 
стають викликом для держав, підприємств, що прагнуть високого 
рівня розвитку та конкурентоспроможності. Цю нову економіку 
(цифрову або мережеву економіку), визнали економісти та практи-
ки економічного життя [Toffler 2003,  72; Jakimowacz 2016, 23]. Це 
також стосується регіонів, охоплених дослідженнями за проектом 
№ 17111 Horizon 2020.  

Основні технологічні, ключові координації, допоміжні та 
ринкові знання є незамінними для досягнення цілей компанії та її 
конкурентоспроможності, що також впливає на просторовий ме-
неджмент. Варто також відзначити, що через ступінь загальності 
знань, що використовуються на підприємстві, ми можемо розділи-
ти їх на теоретичні, емпіричні та контрольні процеси використання 
попередніх двох типів [Flaszewska 2016, 1; Skrzypek 2011, 90]. Та-
кож А. Полак і Р. Мішкєвіч вважають, що такі галузі знань як си-
стема та навколишнє середовище, загрози, ресурси, технічна 
підготовка, процеси, проекти у сфері закупівель, логістика, пла-
нування, фінанси, корисні показники та експресивний зміст важ-
ливий для функціонування інноваційного підприємства [Polak 
2012, 10; Miśkiewicz 2017, 25-26]. 

З вищесказаного випливає, що організаційні знання ство-
рюють корисну методичну та практичну базу, тому слід визнати 
тезу про те, що успішними є лише ті організації, які послідовно і 
свідомо отримують нові знання, поширюють їх у всій організації 
та швидко перетворюється на інтелектуальні організації [Kang, 
Rhee, Kang 2010, 81; Dźwigoł 2010, 64]. Знання вважаються найва-
жливішим економічним ресурсом. Тому вони мають спеціальні 
функції, пов'язані з: невизначеністю застосування, ефектами, носі-
ями, ризиком використання, витратами. Інші цінності вказує А. 
Тофлер, оскільки на його думку вони відрізняють знання від інших 
ресурсів підприємства. Це такі як: панування, невичерпність, од-
ночасність, нелінійність [Strojny 2000, 2]. З іншого боку, Дж. Клуг, 
У. Штайн та Т. Ліхт включають: суб'єктивність, передачу, вкла-
дення, самопостачання, непостійність та спонтанність [Kang, Rhee, 
Kang 2010, 81]. 

Варто підкреслити, що неявне знання означає досвід, 
навички та відносини, які часто виражаються через визначення 
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ноу-хау. З іншого боку, явні знання визначаються як сформульо-
вані, часто в значній мірі кодифіковані. Ці термінологічні поси-
лання та класифікації знань у частині предметної літератури ство-
рюють моделі знань, що застосовуються в ринковій економіці та 
підприємствах. Вони визначаються як японська модель, модель 
ресурсу та модель процесу. Остання, побудована на досвіді 
функціонування великих американських та британських компаній, 
має велике практичне значення. Управління знанням розглядалося 
як цілісий процес, що дозволяє створювати, поширювати та вико-
ристовувати знання для досягнення цілей організації. У літературі 
подібний поділ використовують, наприклад, Т.Х. Девенпорт, Л. 
Прусак вказуючи на появу в ньому послідовних процесів, тобто: 
створення знань, кодифікація знань, передача знань. [Davenport, 
Prusak 1998; Kwiecień, Majewski 2001, 360; Skyrme, 192]. Таким 
чином, в польських умовах управління знаннями включає: стра-
тегію компанії, підприємництво, управління людьми, процеси та 
якість, маркетинг, бухгалтерський облік і фінанси, ІТ-системи та 
розвиток інформаційних технологій в управлінні. [Klincewicz 2008, 
81; Flaszewska 2016, 27]. Це означає, що передача знань є 
внутрішньою і пов'язана з середовищем підприємства та стосуєть-
ся так званих робочих місць регіонів.  

Трохи інакше проблема представлена у Дж. Канга, М. Рей 
та К.Х. Канг, які також визначають передачу через свої функції, 
але включають і створення знань. Тоді знання та його передача 
будуть концептуальними [Kang, Rhee, Kang 2010, 25]. A. Ring H. 
Öfverström  вважають, що різні терміни передачі знань, викори-
стані в літературі, зводиться до гносеологічних відмінностей, тоб-
то до використання різної термінології [Ring, Öfverström 2000, 54]. 
Справа в тому, що такі поняття, як комбінація знання, його поєд-
нання та створення або "навчання" описують практично одне і те 
ж. Вони також стверджують, що погляди на цю тему, виражені, 
наприклад, в роботах К. Бартлетт і С. Гошаль, І. Нонака та Г. Та-
кеучі, А. Хедлунд, Б. Когут та У. Цандер, показують розбіжності 
лише в письмовій формі, оскільки передача розглядається тут з 
різних точок зору [Bartlett, Ghoshala 2011, 254]. Це свідчить про 
певну термінологічну різноманітність. У економічній літературі та 
управлінських науках трансфер технологій стосується процесу 
адаптації результатів наукових досліджень, патентів або 
оригінальних ідей до їх практичного застосування у виробництві. 
Система знань, техніки, кваліфікації експертних знань та ор-
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ганізації, яка використовується для виробництва, продажу та вико-
ристання товарів і послуг, що відповідають економічному та 
соціальному попиту у світовій економіці, стала цивілізаційною 
проблемою. [Szatkowski 2016, 260; Santarek, Bagiński, Buczacki, 
Sobczak, Szerenos 2008, 67]. Учасниками процесу трансферу тех-
нологій стали державні організації, регіональні установи, технічні 
університети, дослідницькі центри, великі та малі підприємства, 
винахідники та підприємці. Сам процес передачі технології обу-
мовлений багатьма чинниками, включаючи, зокрема, вивчення 
розвитку технології, його мету, здатність адаптувати технологічні 
знання та канали їх потоку [Jasiński 2006, 36; Rybiński 2015, 62; 
Dźwigoł 2011, 65]. 

2. Сталий розвиток на неосвоєних територіях. Сталий 
розвиток та активізація нерозвиненості землі як цілі та стратегії 
сучасного управління просторовими ресурсами в Європейському 
Союзі відображені на регіональному та місцевому рівнях, у Поль-
щі, Україні, Болгарії та Румунії. Проведення просторової політики 
ґрунтується на всіх заходах органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, як у сфері її формування, так і у питан-
ні встановлення правил розподілу землі для конкретних цілей та їх 
розвитку. 

У Європейському Союзі ініціативи щодо сталого розвитку 
були прийняті в 1990 році в Роннебі (Швеція) під час прийняття 
Деклараціі Балтійського моря яка детально описана в Конвенції 
про охорону морського середовища в районі Балтійського моря та 
з 1992 року, так званій Новій Гельсінкській Конвенції. Країни-
учасниці зобов'язуються виконувати наступні зобов'язання:  вжит-
тя заходів для запобігання та ліквідації забруднення з метою спри-
яння екологічному оновленню території та збереженню екологіч-
ної рівноваги, вжиття заходів щодо виправлення ситуації, коли є 
підстави вважати, що речовини або енергія, які прямо чи опосе-
редковано були введені в морське середовище можуть загрожува-
ти здоров'ю, зашкодити живим ресурсам та морським екосисте-
мам, руйнують її якості, також перешкоджають дозволеному вико-
ристанню моря навіть за відсутності доказів зв'язку між введенням 
та наслідками його впливу, використанням НДД та найкращої еко-
логічної практики, застосуванням принципу "забруднювач пла-
тить", для проведення належних вимірювань. [Ж.З.2000 р. № 28 ст 
346] Поняття сталого розвитку в Європейському Союзі є результа-
том політики, що проводиться в галузі охорони навколишнього 



49 

 

середовища - Програма захисту навколишнього середовища (1973 
- 1976 рр.), Програми II (1977 - 81), Програми III (1982-1986 рр.), 
Програми IV 1987 - 1992 рр.), Програма V (1992 - 2000 рр.), Про-
грама VI (2001 - 2010 рр.). Вони були розширені в стратегіях Ліса-
бона та Гетеборгу.  Перша була прийнята в березні 2000 року. Це 
важлива економічна програма в регіоні Європейського Союзу. Її 
мета - побудувати до 2010 року найбільш розвинуту економіку, 
засновану на таких тенденціях, як: інновації, лібералізація, 
підприємництво та соціальна згуртованість та сталий розвиток 
[Strategia 2000, 7]. Лісабонська стратегія, що стосується широкого 
розуміння соціального капіталу та сталого розвитку, формулює 
основні детермінанти викривлень, таких як: глобальне потепління, 
зміна клімату, продовольча безпека, старіння населення, втрата 
біорізноманіття в міських районах. Було визнано, що новий підхід 
до секторальних політик, таких як: аграрна політика, ринкова 
політика, транспортна політика, регіональна політика - вимагають 
нових правових норм у цій сфері. Стратегія сталого розвитку 2001 
року базується на чотирьох основних напрямках: економічний, 
соціальний, екологічний та глобальний. Як вже зазначалося, її ме-
тою було координувати політику на рівні ЄС таким чином, щоб 
вона відповідала концепції сталого розвитку. Пропозиція Євро-
пейської Комісії також включала вимірювання поза межами 
політики ЄС щодо сталого розвитку [Strategia 2001, 3]. Умови про-
сторового планування в Європейському Союзі були розроблені 
Інститутом містобудування у 2005 році. Тоді було визнано, що 
пріоритетом є розвиток інфраструктури та транспортних систем, 
оскільки більшість інвестицій буде розташована тут. Інший 
варіант - створення умов для сталого розвитку, третій - впро-
вадження національних та регіональних стратегій, а четвертий - 
способи впровадження територіальної політики шляхом визначен-
ня мети землі та принципів її розвитку. [Ziobrowski, 2007, с. 19]. З 
2010 року стратегія сталого розвитку здійснювалася як частина 
стратегії "Європа 2020". Вона була прийнята 17 червня 2010 року, 
замінивши запроваджену з 2000 року Лісабонську програму. Її 
мета полягала у створенні такого економічного та соціального 
плану, який сприятиме зменшенню соціальної ізоляції через, 
наприклад, збільшення зайнятості та підвищення продуктивності 
праці. Вона є також відповіддю на роки найбільшої кризи з 1980-х 
років та економічні загрози (наприклад, сильніші позиції "азіатсь-
ких тигрів"). Стратегія передбачала прискорення економічного 
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зростання та зайнятості завдяки наступним трьом ключовим про-
блемам (пріоритетам): розумному зростанню, стійкому зростанню 
та всеохоплюючому зростанню. Це означало надання нового зна-
чення економічним, соціальним та просторовим процесам. І тому, 
у розумінні концепції "Європа 2020", розумне зростання інвестує в 
більш інноваційну економіку. На основі розвитку знань інновацій 
можна побудувати сучасне суспільство, в якому працюють висо-
котехнологічні підприємства, впроваджуючи сучасні рішення, які 
не тільки приносять користь підприємцям, але й цілій економіці, 
тому що вони більше піклуються про природне середовище 
[Komunikat 2010, 11]. Простір є предметом управління та транс-
формації та обмеженим успіхом у обговорюваній проблемі. Яви-
ще, що спостерігається щодня, - це відносне "стиснення" вільного 
простору, пов'язане з його експансивним використанням, іноді 
зловживанням і збільшенням населення. Друге явище - це зник-
нення природного простору внаслідок розвитку цивілізації 
[Wańkowicz 2012, 47; Dźwigoł-Barosz 2018,  24]. Треба зазначити, 
що важливими є і стовпи як інтелектуального та інклюзивного 
розвитку, але для потреб цього дослідження більше уваги при-
діляється сталому розвитку, а отже, сприяє економіці, яка викори-
стовує ресурси ефективно, будучи екологічно чистою та конкурен-
тоспроможнішою.  

Порядок функціонування простору в Польщі регулюється 
Законом від 27 березня 2003 р. Про територіальне планування та 
розвиток. Занесені до нього правила включають: вимоги до про-
сторового порядку, включно міське планування та архітектуру; 
архітектурні та ландшафтні цінності; вимоги до захисту довкілля, 
включно управління водними ресурсами та захист сільськогоспо-
дарських та лісових угідь; вимоги щодо охорони культурної спад-
щини та пам'ятників, а також сучасні культурні предмети; вимоги 
до охорони здоров'я та безпеки людей та майна, а також потреби 
людей з інвалідністю; економічні цінності простору. У ньому було 
визначено право на майно та потреби державної оборони та безпе-
ки; потреби суспільного інтересу та розвиток технічної інфра-
структури, зокрема широкосмугових мереж [Ж.З.2017.0.1073]. 

Сталий розвиток був визначений у ст. 1, п. 1.1 Закону і є 
основою для розгляду питань щодо розподілу землі для конкрет-
них цілей та визначення правил її обробки, розвитку та експлуата-
ції. Формування простору держави, що створює загальну гар-
монію, вимагає в адміністративній процедурі державного управ-
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ління, вимагає застосування положень Закону від 7 липня 1990 
року про будівництво, Закон від 21 серпня 1997 року на управлін-
ня нерухомістю, Закон від 27 квітня 2001 року екологічне законо-
давство, акти 23 липня 2003 р про охорону пам'ятників, Закон від 
16 квітня 2004 року про охорону природи, Закон від 20 липня 2017 
року про воду [Ж.З. від 2017 р. поз. 1121]. З наведених документів 
випливає, що організація простору пов'язана з придбанням необ-
хідної сировини, джерел енергії та виробництва конкретних то-
варів і послуг для потреб суспільства. Планування, організація та 
управління простором залежить від того, що є підставою для задо-
волення потреб - сільське господарство або промисловість. Це 
також залежить від економічної політики та державного розвитку, 
принципів, що регулюють економіку країни та місцеве самовряду-
вання. 

Планування та управління простором України забезпечено 
багатьма правовими актами, включаючи закони: «Про засади 
містобудування», «Про планування та освоєння території», «Про 
Генеральний план територіального управління територією 
України», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про регулю-
вання міської діяльності». Вони докладно описані такими доку-
ментами: Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Ко-
декс лісового господарства України, Типові правила регіонального 
будівництва: Планування розвитку міст та селищ, Планування 
розвитку села, «Планування та розвиток села. Форма планів ро-
звитку »;« Планування та розвиток села. Планування та розвиток 
дрібних ферм» [Domańska-Sienkiewicz 2014, 10].  

Система просторового планування в Україні складається з: 
об'єкт планування - державна та приватна земля, комунальна та 
соціальна власність, інституційні рамки - установи, що займають-
ся питаннями планування простору, правова база - статути, стату-
ти та положення, що регулюють територіальне планування, ресур-
си - людські, фінансові, матеріальні та інші [Zakrzewska-Półtorak 
2016, 134]. 

Проектне планування в Україні здійснюється на національ-
ному, регіональному та місцевому рівнях. Просторова та державна 
адміністрація несе відповідальність за просторове планування на 
всіх рівнях. На різних рівнях управління створюються наступні 
документи: державний - загальний план територіального плану 
територій України, область - план територіального розвитку тери-
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торії, район - план територіального розвитку району, громада - 
план просторового розвитку комуни, загальні плани щодо просто-
рового розвитку міст та сіл: Детальний територіальний план, Чер-
воний лінійний план, Проект розвитку території, Проект геодезії. 
Варто зазначити, що Генеральний план просторового розвитку 
території України має статус статуту [Zakrzewska-Póltorak 2016, 
138]. При плануванні документів на регіональному рівні (область 
та район) враховуються основні принципи розвитку та іншого зем-
лекористування. Вони базуються на історичних, економічних, еко-
логічних, демографічних, етнічних та культурних аспектах 
регіону. Головним плановим документом України на рівні громади 
є План територіального розвитку громади (Генеральний план 
населеного пункту). Цей документ визначає основні принципи 
розвитку громади. Зокрема, план визначає: потребу в земельних 
ділянках для розвитку, необхідність зміни меж муніципалітету, 
межі функціональних зон, прийнятні правила використання та 
розвитку земель, просторова структура комунальної місцевості, 
діяльність з поліпшення стану навколишнього середовища та 
санітарних умов, інші вимоги, зазначені в будівельній нормі. На 
основі цих правових рішень формується процес економічного ви-
користання нерозвиненої землі.  
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Олександр Вишневський,  

Вячеслав Ляшенко 

 

ІНВЕСТИЦІЇ У ЦИФРОВІЗАЦІЮ ЯК ПРІОРИТЕТ  

МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

На момент одержання незалежності Україна мала значний 

потенціал для прискореного економічного розвитку. Наявні на той 

час можливості базувалися на зручному географічному положенні 

для розвитку потужних транзитних шляхів між Європою та Азією, 

високому рівні освіти населення, досить сучасній структурі еко-

номіки, яка станом на 1991 рік позитивно відрізнялася від інших 

колишніх радянських республік за рахунок домінування машино-

будування у валовому випуску. Однак наявний потенціал не був 

використаний належним чином, і, як наслідок, економіка України 

досі не змогла досягти рівня 1990 року за обсягами реального 

ВВП. Це свідчить про триваючу економічну кризу, яка на цей час 

загострюється проблемами подальшого технологічного відставан-

ня від економічно розвинених країн та деградацією структури 

випуску вітчизняною економіки у бік продукції з низькою дода-

ною вартістю, що в свою чергу знижує можливості для її мо-

дернізації і формує додаткові ризики для майбутнього економічно-

го розвитку.  

Між тим відбувається цифровізація
1
 глобальної економіки, 

яка вже зараз за деякими оцінками з урахуванням цифрових нави-

чок та цифрового капіталу становить 22,5 % від світової економіки 

[1, с. 2] та в значній мірі оминає України, що унеможливлює все-

охоплююче отримання цифрових дивідендів для населення, бізне-

су та влади. Хоча саме цифрові технології дозволяють примножи-

ти соціальний капітал в умовах децентралізації [2], але «Україна 

відстає від провідних економічних країн і багатьох країнах, що 

розвиваються, не тільки за обсягами ВВП на душу населення, а й 

обсягами цифрової економіки в ВВП. У більшості розвинених 

країн збільшення ВВП проходить гармонійно з розвитком цифро-

                                                   
1 Під цифровізацією розуміється процес зростання частки цифрової економіки у ВВП. Циф-

рова економіка включає в себе інфраструктуру цифрового бізнесу (обладнання, програмне забезпечення, 

телекомунікації, мережі, цифрові навички тощо); цифровий бізнес  (здійснення будь-яких бізнес процесів 

через Інтернет, створення цифрових продуктів); цифрову комерцію  (продаж або купівля товарів і послуг 

в Інтернеті), цифрові платформи (електронний уряд, соціальні мережі). 
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вої економіки. В Україні прогрес у впровадженні цифрових техно-

логій не призводить до проривних економічних результатів, роз-

ширення використання ІКТ не робить істотного впливу на зрос-

тання ВВП. Можна сказати, що відбуватиметься цифрова мо-

дернізація споживання, але не відбувається достатньої цифрової 

модернізація виробництва» [3, с.53] 

Однією з причин такого становища є недостатні обсяги ін-

вестицій у вітчизняну економіку та низька ефективність їх викори-

стання. З огляду на поточні економічні та соціально-політичні 

ризики інвестиційна привабливість України для зовнішніх сторін 

не тільки залишається низькою, а й має негативну динаміку. Згідно 

з рейтингом BDO International Business Compass
2
 [4], який викори-

стовується для ранжирування країн за ступенем їх інвестиційної 

привабливості, Україна мала в 2016 році найгіршу динаміку серед 

всіх 174 країн, що входять до цього рейтингу, і зрушилась з 89 

позиції на 130. 

Таким чином, актуальною проблемою є визначення 

пріоритетних інвестиційних джерел та напрямів вкладення інве-

стицій в умовах глобальної цифровізації для подолання наявних 

кризових явищ та забезпечення розвитку економіки України. 

Попередні дослідження фокусують увагу на неоіндустрі-

альній модернізації України, її економічних районів та промисло-

вих регіонів [5; 6; 7]. При цьому роль та значення інвестицій в су-

часних умовах тотальної цифровізації глобальної економіки, які 

впливають на процеси модернізації економіки України залиша-

ються неопрацьованими. Це заважає використанню економічного 

потенціалу України на шляху модернізації її виробничих потужно-

стей, структури виробництва і споживання та визначає мету дано-

го дослідження.  

Структура та джерела інвестування багато в чому обу-

мовлюють розвиток будь-якої економічної системи. Модернізація 

економіки не можлива без відповідного інвестиційного забезпе-

чення. І саме недоліки в інвестиційній політиці можуть стати 

нездоланними перешкодами для оновлення національного госпо-

дарського комплексу на сучасній технологічній основі.  

                                                   
2 Рейтинг был изначально разработанный немецким офисом международной сети аудитор-

ских и консалтинговых компаний BDO совместно с Гамбургским институтом мировой экономики  2012 

году 
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В Україні спостерігається дуже низький рівень капітальних 

інвестицій по відношенню до ВВП. Станом на 2016 рік він складає 

лише 15%, що значно нижче за країни, які розвиваються. Напри-

клад, загальні інвестиції в економіку Китаю протягом останніх 5 

років складають від 44%  до 48% до обсягів ВВП. А на горизонті 

спостереження, починаючи з 1980 року, цей показник не зни-

жувався менше за 32% ВВП [8]. Це, в свою чергу, забезпечило 

десятиріччя безперервного економічного зростання, в межах якого 

на тлі вичерпання потенціалу індустріальної модернізації (інду-

стріалізації) почалося активне використання цифрових можливо-

стей. Як наслідок, серед світових технологічних компаній діє чи-

мало китайських (Alibaba, Huawei).  

Для України традиційно найбільш вагомим джерелом інве-

стицій у основний капітал є власні кошти підприємств та ор-

ганізацій (табл. 1). Їх частка протягом останніх років коливається 

на рівні 61-74% від загального обсягу. При цьому з 2010 року до 

2013 року діапазон був в межах 61-67%, а в 2014-2017 рр. –  67-

75% від загального обсягу.  

Збільшення частки капітальних інвестицій за рахунок 

власних коштів підприємств та організацій стало наслідком погір-

шення стану банківської системи в Україні, масового банкрутства 

банків та втрати на їх рахунках коштів підприємств та організацій. 

За даними НБУ «загалом за 2015 рік кількість діючих банків 

зменшилася до 117 з 158, за 2016 рік – до 96 та за 5 місяців 2017 

року – до 90» [9]. Тому невипадково частка кредитів банків та ін-

ших позик знизилась у 2-3 рази з 15,19% у 2011 році до 7,6% у 

2016 (5,2% у першому півріччі 2017 року).  
Одночасно зменшилась частка коштів державного бюджету 

у капітальних інвестиціях з 7,2% у 2011 році до 1,7% у першому 
півріччі 2017 року. Натомість збільшилась частка коштів місцевих 
бюджетів з 2,7% у 2013 році до 7,5% у 2016 році. Таким чином 
відносно джерел фінансування спостерігається два паралельних 
процеси. Перший процес стосується заміщення кредитів банків та 
інших позик власними коштами підприємств та організацій, а дру-
гий – заміщенням коштів державного бюджету коштами місцевих 
бюджетів в межах триваючої політики децентралізації.  

Але навіть разом кошти державного та місцевих бюджетів 
майже в 10 раз поступаються обсягам власних коштів підприємств. 
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Таблиця 1. – Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 
2010-2017 роки

3
, % 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4
 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у т.ч. за рахунок         

коштів державного 
бюджету 5,66 7,20 5,96 2,47 1,25 2,53 2,58 1,70 

коштів місцевих бюд-
жетів 3,17 3,21 3,13 2,72 2,70 5,22 7,47 5,06 

власних коштів підпри-
ємств та організацій 61,68 61,16 62,64 66,35 70,47 67,50 69,25 74,31 

кредитів банків та 
інших позик 12,68 15,19 14,54 13,90 9,91 7,59 7,55 5,21 

коштів іноземних інве-
сторів 2,06 2,09 1,79 1,71 2,57 3,00 2,74 1,51 

коштів населення на 
будівництво житла 10,46 7,29 8,26 9,63 10,06 11,71 8,33 8,93 

інших джерел 
фінансування 4,29 3,86 3,67 3,22 3,05 2,44 2,09 3,27 

 
Кошти іноземних інвесторів відіграють незначну роль та у 

загальних обсягах не перевищують 3-4% (у 2015-2016 рр. менше за 
2,5%). Враховуючи обмеженість позитивних результатів у подо-
ланні корупції та підвищенні довіри до судової системи, недоціль-
но сподіватися на значний приплив іноземних інвестицій у се-
редньостроковій перспективі.  

Незважаючи на посилення обговорення цифровізації віт-

чизняної економіки в бізнесових колах та серед представників 

влади, розробці «Цифрового порядку денного до 2020» [12], зрос-

тання обсягів безготівкових розрахунків [13], в останні роки ос-

новні інвестиційні потоки спрямовуються у матеріальні активи, 

частка яких переважно складає понад 95% (табл. 2). Інвестиції у 

нематеріальні активи протягом 2010-2017 рр., як правило, не пере-

вищують 5% від загального обсягу капітальних інвестицій, а інве-

стиції у програмне забезпечення та бази даних складають менше 

2%. Відповідно, враховуючи відсутність прискореного збільшення 

                                                   
3 Таблицю складено за даними Державної служби статистики України [10; 11], без урахуван-

ня тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2014-2017  роки також без частини зони 

проведення антитерористичної операції 
4 перше півріччя 2017 року  
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інвестицій у цифрову сферу, примножуються ризики цифрового 

відставання від економічно розвинених країн. 

 

Таблиця 2. – Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2017 

роки
5
 (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6
 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

інвестиції у ма-

теріальні активи 
96,17 96,11 96,93 95,81 96,63 93,27 96,71 96,23 

житлові будівлі 14,26 11,02 12,54 14,46 15,12 16,70 12,49 13,65 

нежитлові будівлі 20,58 20,35 20,04 18,11 18,62 15,87 16,54 12,10 

інженерні споруди 21,63 24,01 22,46 20,75 21,24 18,65 18,80 15,33 

машини, обладнання 

та інвентар 
29,94 29,75 28,18 31,63 31,42 30,91 34,28 37,23 

транспортні засоби 6,11 7,05 9,89 6,50 6,30 7,19 10,21 13,62 

Земля 0,65 0,94 0,64 0,41 0,46 0,53 0,53 0,30 

довгострокові біологі-

чні активи рослинниц-

тва та тваринництва 

1,00 1,20 0,65 0,94 0,93 1,01 0,88 1,04 

інші матеріальні акти-

ви 
2,01 1,80 2,52 3,01 2,55 2,40 2,98 2,96 

інвестиції у нема-

теріальні активи 
3,83 3,89 3,07 4,19 3,37 6,73 3,29 3,77 

з них:         

права, патенти, ліцен-

зії, концесії тощо 
1,69 1,70 1,34 2,25 1,36 4,56 1,16 1,47 

програмне забезпе-

чення та бази даних 
1,55 1,35 1,25 1,39 1,46 1,80 1,76 1,83 

 

Це вкрай небажана тенденція. Бо за результатами оцінок 

McKinsey Global Institute подальша цифровізація економіки Євро-

пи (подвоєння цифрової інтенсивності відстаючих галузей) може 

створити до 2025 року додаткові 2,5 трлн. євро до ВВП, що збіль-

шить зростання ВВП на 1% щороку протягом наступного десяти-

ліття [14, с.8]. В той час як Україна, у разі недостатнього викорис-

                                                   
5 Таблицю складено за даними Державної служби статистики України [11; 15], без урахуван-

ня тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2014-2017  роки також без частини зони 

проведення антитерористичної операції 
6 перше півріччя 2017 року 
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тання глобальних трендів цифровізації, ризикує залишитися на 

фізично та морально застарілій технологічній базі, яка не дозволяє 

забезпечити адекватні сучасним можливостям темпи модернізації 

економіки та суспільних відносин.  

В просторовому контексті щодо залучення інвестицій спо-

стерігається значна диспропорція. На м. Київ припадає 30,2 % всь-

ого обсягу  капітальних інвестицій, Дніпропетровську область – 

10,1%, Київську область – 7,8% [11] (рис.1).  

 
Рисунок 1. – Географічна структура капітальних інвестицій  

за І півріччя 2017 року. 

 

Тобто на ці три регіони припадає майже 50 % всіх інве-

стицій, а на географічно поєднані м. Київ  та Київську область – 

майже 40%. 

Відносно прямих іноземних інвестицій спостерігається ще 

більша концентрація та просторова диспропорція. Лише м. Київ 

приймає майже 60% прямих іноземних інвестицій у акціонерний 

капітал, а разом з Київською та Дніпропетровською областями 

агреговане значення складає майже ¾ (73%) всього обсягу інве-

стицій [16]. Інвестиційні диспропорції формують певні перешкоди 

для економічного розвитку на цифровій основі, оскільки усклад-

нюють типові загально національні цифрові трансформації, в той 

час як чинні лідери за отриманням інвестиційних ресурсів на ста-

ють точками зростання, які пришвидшують цифровізацію та ро-

звиток інших територій.  

В контексті використання ресурсів державного бюджету 

викликає інтерес більш глибоко розглянути діяльність Державного 

52% 
30% 

10% 

8% 

м. Київ 

Дніпропетровська обл. 

Київська обл. 
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фонду регіонального розвитку (далі ДФРР), котрий «покликаний 

забезпечити фінансування інвестиційних програм і проектів, які 

відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії 

регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів (планах за-

ходів з їх реалізації), співробітництву територіальних громад, 

підтримці добровільно об’єднаних територіальних громад»)
7
. 

Аналіз діяльності ДФРР вказує на наявність низки 

недоліків з позицій заохочення інвестицій в цілому та у циф-

ровізацію зокрема. Вони стосуються «оцінювання інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізо-

вуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального ро-

звитку», в яких «не передбачається та не проводиться обрахування 

в проектних заявках ключових показників для будь-яких інве-

стиційних проектів таких, як NPV, IRR, період окупності тощо. 

Також бракує оцінки ефективності проектів з точки зору корис-

ності їх реалізації для держави та місцевої громади у вигляді ство-

рених нових робочих місць, податкових та інших надходжень до 

державного та місцевого бюджетів, покращення екологічного ста-

новища тощо» [17]. Але в цьому дослідженні лишається поза ува-

гою необхідність пріоритетного спрямування інвестицій у сферу 

цифровізації регіональної економіки.  

Наступним проблемним моментом щодо діяльності ДФРР є 

домінування у використанні коштів на вирішення соціальних про-

блем без урахування економічної ефективності та залучення 

коштів іноземних партнерів в рамках спільних проектів. В кон-

тексті такої практики невипадковим є ігнорування потенціалу 

ціфровізації на регіональному рівні.  

З огляду на довгостроковий характер структурних проблем 

з капітальними інвестиціями і з залученням іноземних інвестицій, 

варто звернути увагу на якість стратегічного управління націо-

нальним та регіональним розвитком, яке базується на виконанні 

Стратегії сталого розвитку «України – 2020» [18], Державної стра-

тегії регіонального розвиту на період до 2020 року [19], а також 

регіональних стратегій розвитку. В цих стратегіях навіть не зга-

дується цифровізація та фактично консервується чинна структура 

економіки та інвестицій. Лише в ДСРР-2020 вказується на необ-

                                                   
7 п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 Деякі питання державного 

фонду регіонального розвитку. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF
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хідність «залучення інвестицій у створення електронних каталогів 

музейних експонатів, пам’яток історії та монументального ми-

стецтва, архітектури, археології» та «підвищення ефективності 

діяльності місцевих держадміністрацій, удосконалення 

взаємовідносин між місцевими держадміністраціями та фізичними 

і юридичними особами шляхом упровадження системи електрон-

ного урядування». Тобто спостерігається відставання у розумінні 

сучасних принципів цифровізації, які базуються на підході «спо-

чатку цифрове».  

Відображенням відсутності фундаментальних зрушень в 

структурі економіки України є домінування компаній, які нале-

жать до агро-промислового комплексу (Миронівський хлібопро-

дукт), гірничо-металургійного комплексу (Метінвест, Арселор 

Міттал Кривий Ріг, Інтерпайп), енергетичного (Енергоатом, 

ДПЕК). В цей час серед топ компаній за капіталізацією в світі 

знаходяться сучасні технологічні компанії:  Apple, Alphabet 

(Google), Microsoft, Amazon, Alibaba. В той час як колишні лідери 

за капіталізацією General Motors, Exxon Mobil чи Wal-Mart, котрі 

від самого початку створення до тепер роблять акцент на ма-

теріальних активах, посунуті з перших позицій. 

Нажаль, в Україні цих процесів не відбувається, і тра-

диційні для України галузі, незважаючи на конкуренцію між со-

бою, залишаються домінуючими, що консервує чинну техно-

логічну відсталість [20, с.69]. Вирішення цієї проблеми є можли-

вим лише через розширення інвестицій у цифрові бізнеси, ство-

рення цифрових платформ та формування цифрових екосистем, які 

забезпечать розвиток економіки України відповідно вимог сучас-

ності. 

Висновки.  Потенціал для економічного розвитку України 

не використовується в повному обсязі. Однією з причин такого 

становища є стабільно низький рівень інвестицій у цифрові техно-

логії, програмне забезпечення та бази даних. В результаті 

найбільш капіталізовані компанії в Україні концентруються в аг-

рарному та гірничо-металургійному секторі. Натомість в той час, 

як в економічно розвинених країнах вже відбулася «рокірування», 

та замість класичних індустріальних компаній, які орієнтуються на 

фізичні активи, прийшли технологічні компанії, які базуються на 

цифрових активах. 
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Наразі головним інвестиційним ресурсом є і в найближчі 

роки залишаться власні кошти підприємств і організацій. До-

поміжним ресурсом будуть кошти державного та місцевого бюд-

жетів. Враховуючи домінування саме власних коштів підприємств 

та організацій в якості інвестиційного ресурсу, необхідним є сти-

мулювання їх використання на впровадження цифрових техно-

логій.  

Загальний процес децентралізації переносить інвестиційні 

ресурси з державного на регіональний та місцевий рівні, що 

підвищує відповідальність регіональної влади та місцевих громад 

за економічний розвиток через запровадження цифрових техно-

логій.  

Окремим питанням постає якість використання коштів 

Державного фонду регіонального розвитку. Враховуючи принци-

пову спрямованість фонду саме на розвиток, інвестиції у циф-

ровізацію економіки мають стати першочерговим пріоритетом у 

використанні ресурсів фонду, що сприятиме підвищенню еко-

номічної ефективності їх використання. Тому доцільно розглянути 

шляхи застосування цільових мінімальних лімітів до загального 

обсягу фонду, які спрямовуються безпосередньо на проекти, 

пов’язані з цифровізацією економіки.  

Стратегічне управління національним та регіональним ро-

звитком не відповідає вимогам часу та потребує актуалізації через 

внесення змін до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 

щодо залучення інвестицій у цифровізацію економіки з подаль-

шим розповсюдженням цих положень в регіональних стратегіях 

розвитку. 
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Кажімєж Пайонк 

Олексій Квілінський 

 

ДЕРЖАВА У СТИМУЛЮВАННІ СТАЛОГО  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

НА НЕОСВОЄНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

1. Правова держава у стимулюванні розвитку. Вплив 

держави на розвиток та темп економічного зростання нерозривно 

пов’язаний з ринковою економікою. А вона змінюється. До її тра-

диційних основ, тобто землі, виробництва, капіталу, додалися 

знання, що розпочали новий процес її розвитку, котрий визнача-

ють такі цінності, як глобалізація, конкурентоспроможність та 

інновації. Це означає, що в умовах національної держави, економі-

чна свобода, власність, верховенство права, демократія є панівни-

ми детермінантами, що впливають на економіку. 

У сучасних дослідженнях з економічних наук держава 

сприймається в двох вимірах. В одному аналізується система наці-

ональної економіки, яка характеризується своїми ресурсами (тобто 

працею, капіталом, природними ресурсами, технічним прогресом), 

що знаходяться в розпорядженні суб’єктів в межах географічних 

кордонів даної держави та сукупними наслідками їхньої економіч-

ної діяльності. У другому вимірі – інституційному – держава є 

правилами гри, котрі вона визначає і захищає. 

Тут варто згадати знамените визначення Дугласа Норта, 

згідно з яким інституції – це встановлені правила гри (the rules of 

the game), що функціонують у суспільстві, або точніше – усі ви-

значені людиною види обмежень, які формують її поведінку та 

міжособистісні відносини. Вони включають процедурні та регуля-

тивні інституційні рішення, що визначають економічну та полі-

тичну структуру країни. Вони створюють основні принципи кон-

куренції та кооперації, котрі забезпечують функціонування прав 

власності. Їхнє створення сприяє зменшенню транзакційних витрат 

і, як наслідок, максимізації доходів для суспільства та податкових 

надходжень для держави [North 1981, 24]. 

Ці правила також включають економічну політику, що 

здійснюється державою стосовно податків, державних витрат, 

процентних ставок тощо. Починаючи з дев’яностих років минуло-
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го століття, багато робіт вказують – разом із технічним прогре-

сом – на державні інституції як головний визначальний фактор 

багатства та довгострокового економічного зростання. Як зазначає 

Анджей Войтина, розрізнення між економічною політикою та ін-

ституціями, як правило, є інтуїтивним і довільним, а самі ці понят-

тя не дуже точні. Варто також послатися на міркування С. Джон-

сона про те, що риси держави, що сприяють економічному розвит-

ку, включають в себе багато моделей зростання як одної з ендо-

генних змінних. Довгострокові аналізи показують, що країни з 

більш ефективними державними інституціями тепер є більш роз-

виненими і мають вищий рівень ВВП на душу населення [Wojtyna 

2009, 17; Marks-Bielska 2013,  29]. 

Дослідження та практика доводять, що розвиток і темпи 

економічного зростання країни залежать від ефективності держав-

них установ. Вони є однією з найважливіших змінних, що пояс-

нюють відмінності в темпах економічного зростання в групах кра-

їн, що розвиваються та трансформуються. Тому побудова та без-

перервне вдосконалення державних установ, що створюють умови 

для ефективного функціонування та розвитку підприємств, є клю-

човим для економічного розвитку. “Сильна держава” є однією з 

умов, необхідних для того, щоб країна стала на шлях соціально-

економічного розвитку і є запорукою стабільного зростання 

[Wojtyna 2016, 9]. 

Девід С. Лендіс зробив характеристику “ідеальної держа-

ви”, котра дозволила б забезпечити “ідеальному суспільству зрос-

тання та розвитку” краще пристосування до виробництва товарів 

та послуг. Відповідно до цього списку “ідеальна держава”: 

1. Забезпечує право приватної власності; 

2. Гарантує право на особисту свободу, захищаючи його 

як від зазіхань тиранії, так і від злочинності та корупції; 

3. Забезпечує права за контрактами; 

4. Забезпечує стабільну владу, не обов’язково демократи-

чну, але таку, що керується загальновідомими принципами (влада 

закону, а не людей); 

5. Забезпечує відповідальну владу; 

6. Забезпечує чесну владу; 

7. Забезпечує помірковану, ефективну та некорумповану 

владу” [Landes 2005, 25]. 
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Варто зазначити, що у 1990-х роках найвпливовіший спи-

сок, але не стільки рис “доброї держави”, як бачення економічної 

політики держави, зробив Дж. Вільямсон і назвав його “Вашинг-

тонським консенсусом”. До нього увійшли: бюджетна дисципліна, 

переорієнтація державних витрат, податкова реформа, лібераліза-

ція процентної ставки, торгівлі, приватизація, дерегулювання, за-

хист прав власності, корпоративне управління, гнучкий ринок 

праці, адаптація до правил СОТ, розумне відкриття ринків капіта-

лу, незалежний центральний банк, програми соціальної допомоги, 

зменшення бідності [Williamson 1990, 74; Piątek, Szarzec 2008, 

112]. 

Критика, з якою зіткнулися результати втілення “Консен-

сусу” та досвід реалізації програм у багатьох країнах, що розвива-

ються, призвели до значних його змін. Дені Родрік, спираючись на 

аналіз програм, здійснених Світовим банком та МВФ у 90-х роках 

ХХ століття, додав ще десять пунктів. Вони пов’язані з ефектив-

ним функціонуванням держави в його інституційному вимірі. Ро-

зширена версія “Консенсусу” підкреслює важливість держави як 

гаранта інституційно-правового порядку, високої якості влади та 

дотримання основних прав людини. Дії держави мають бути спря-

мовані не тільки на стимулювання економічного розвитку, але й на 

зменшення бідності. 

Розмір держави залежить від її реального включення як 

учасника в економічні процеси та прийняття рішень про виділення 

ресурсів на конкретні цілі. Для його вимірювання використову-

ються такі показники, як: частка державних витрат у ВВП, частка 

державного сектора у виробництві ВВП та зайнятості, частка до-

ходів у ВВП та коефіцієнт заборгованості (дефіцит бюджету, дер-

жавний борг) у порівнянні з ВВП [Rodrik 2003, 4;  Pająk 2016]. 

Систематизацію таких інституційних показників здійснила 

Дж. Арон, підкреслюючи, що це: 

1) міри якості формальних інституцій (в основному індек-

си ризику, що базуються, серед іншого, на забезпеченні прав влас-

ності, стабільності законодавства, обмеженні корупції); 

2) міри якості соціального капіталу (зокрема громадянські 

свободи, економічна свобода, громадянське суспільство); 

3) характеристики суспільства (в тому числі етнічні, куль-

турні, історичні, релігійні); 
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4) особливості політичної системи (зокрема тип політич-

ного устрою, конституційні права); 

5) міри політичної стабільності (у т. ч. соціальні хвилю-

вання, страйки, громадянські війни, тривалість режиму) [Piątek, 

Szarzec 2008, 119]. 

Враховуючи вищесказане, Д. Кауфман та інші автори, з то-

чки зору якості управління, побудували наступні шість індексів: 

демократичного контролю держави громадянами, політичної ста-

більності, ефективності держави, якості регулювання, верховенст-

ва права та контролю за корупцією [Kauffman 1990, 2]. 

Важливими для аналізу впливу державних інститутів на 

економічний розвиток є роботи Д. Родріка. Він відрізняє при цьо-

му мета-інститути, тобто демократію та права людини, як фунда-

ментальні, оскільки вони дозволяють суспільству вибирати з наяв-

ного діапазону установ, що функціонують. Він розглядає ефектив-

ність держави в контексті підтримки функціонування ринку цими 

мета-інститутами. Створена ним таксономія включає в себе чотири 

основні групи установ: 

1) котрі творять ринок (права власності та виконання кон-

трактів); 

2) котрі регулюють ринок (регулювальні органи та інші 

механізми для виправлення недоліків ринку); 

3) котрі стабілізують ринок (монетарні та фіскальні уста-

нови, а також регулятивні та наглядові інститути); 

4) котрі легітимізують діяльність ринку (демократія та со-

ціальний захист і соціальне забезпечення) [Piech 2004, 138]. 

На основі аналізу рекомендацій, якою повинна бути “хо-

роша держава” в економіці, можна виокремити чотири основних 

правила гри, які є основами інституту держави в економіці. Це 

економічна свобода, власність, верховенство права та демократія. 

“Добра держава” в економіці забезпечує ефективне дотримання 

закону в сфері охорони економічної свободи та індивідуальної 

власності, тобто є законною і демократичною [Szmitka, Kozioł 

2016, 76]. 

Тут варто зазначити, що економічна свобода розглядалася з 

самого початку економічного розвитку як основна характеристика 

суб’єкта господарювання. Вона має найсильніший вплив на про-

цвітання та економічне зростання, тому від часів Адама Сміта 
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вважалася необхідною для поліпшення добробуту. Тому обмежен-

ня економічної свободи державою має бути винятковим і обґрун-

тованим важливими міркуваннями. Є багато визначень економіч-

ної свободи, але більшість дослідників погоджуються, що вона 

включає: 

1. Захищене право власності (щодо законно придбаних 

об’єктів та прав). 

2. Свободу укладання договорів з вітчизняними та інозем-

ними організаціями. 

3. Відсутність втручання держави в умови, на яких укла-

дені добровільні угоди, та свободу від конфіскації майна через 

надмірне оподаткування або непередбачувану інфляцію [Mikosik 

1993, 68]. 

Підкреслюється при цьому, що виконання вимоги економі-

чної свободи означає існування верховенства права, у тому числі 

державних заходів щодо захисту прав власності та дотримання 

укладених угод. Одне з найпоширеніших у літературі визначень 

економічної свободи було сформульоване авторами рейтингу еко-

номічної свободи “Index of Economic Freedom”. За їхніми словами, 

економічна свобода це “[...] відсутність примусу та обмежень з 

боку держави щодо виробництва, розподілу та споживання товарів 

і послуг, вище рівня, що служить для захисту та підтримки цієї 

економічної свободи”. Друге найбільш поширене визначення по-

ходить зі звіту “Economic Freedom in the World”. Згідно з ним, 

суб’єкти господарювання мають економічну свободу, якщо їхнє 

набуте правовим шляхом майно, захищається від заволодіння ін-

шими, і вони можуть його використовувати, обмінювати або від-

давати, допоки це не порушує економічну свободу інших 

суб’єктів. Тож економічна свобода у дослідженнях часто 

пов’язується з власністю. 

Варто зазначити, що економічна свобода є невидимою 

змінною, а її рівень часто визначається шляхом оцінки явищ, що є 

її наслідками. Перевірка здійснюється шляхом спостереження за 

окремими аспектами господарювання, напр.: монетарною політи-

кою, захистом прав власності, бар’єрами для зовнішньої торгівлі, 

фіскальним навантаженням тощо, яким потім приписується відпо-

відна вага. Вони встановлюються на одному рівні для кожної зі 
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спостережуваних змінних або визначаються на основі експертних 

оцінок. 

Власність – майнові права – відповідно до переліку, скла-

деного Тоні Оноре – включають: права користування та управлін-

ня, право на доходи, на капітал, право власності та право на безпе-

ку. В даний час ми спостерігаємо додаткові аспекти в ньому: мож-

ливість передачі; відсутність тимчасових обмежень; заборона ви-

користання на шкоду іншим; підлягання примусовому стягненню 

[Honoré 1961, 73]. 

Натомість Фрідріх фон Гаєк звертав увагу на проблему ви-

користання знань, розпорошених між людьми, та необхідності 

постійного відкриття найкращих способів виробництва. Економіч-

на реальність постійно змінюється, і лише конкуренція, котрої 

бракує в централізованій економіці, може змусити постійно шука-

ти новий стан рівноваги. 

Дотримання прав власності та панування приватної влас-

ності є основною рисою ринкової економіки. Якщо держава не 

гарантує її дотримання, це сприяє зниженню економічної активно-

сті, оскільки зв’язок між затратами сил і капіталовкладеннями та 

винагородою за них порушуються. У такій ситуації суб’єкти гос-

подарювання, що не впевнені в отриманні доходу від власної дія-

льності, обмежують свою активність. Недотримання прав власнос-

ті, таким чином, завдає шкоди економічному розвитку та стабіль-

ності держави. 

Правопорядок, найчастіше цитований за Ф.  фон Гаєком, 

означає, що верховенство права це стан, який характеризується 

тим, що “влада у всій своїй діяльності є обмежена правилами, кот-

рі були встановлені та оголошені раніше”. Верховенство права 

також означає, що сфера застосування законодавства обмежується 

загальними правилами, і створення законів для окремих суб’єктів 

виключене. У цих умовах правила економічної діяльності можна 

“описати скоріше як певний тип інструментів виробництва, що 

допомагають людям передбачати поведінку тих, з ким вони по-

винні співпрацювати” [Hayek 2003, 86]. 

Демократія, її вплив на темпи економічного зростання не 

настільки однозначний, як аналізованих раніше інституцій. Про це 

свідчать раніше згадані твори Д. Лендіса та Д. Родріка. Перший з 
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них узагалі не згадує цей фактор, а другий – розглядає демократію 

як мета-інститут, який дозволяє громадськості мати вільний вибір, 

що сприяє розвитку оптимальних інституційних рішень і зростан-

ню добробуту. Тож Д. Родрік трактує демократію як цінність саму 

по собі. Роберт Даль, один з найвидніших американських теорети-

ків демократії, перераховує численні переваги, що є наслідком 

демократії: уникнення тиранії, основні права, загальна свобода, 

можливість вирішувати свою долю, моральна незалежність, розви-

ток людини, захист основних особистих інтересів, політична рів-

ність. Більше того, на його думку, сучасні демократії також прино-

сять мир і добробут [Dahl 2000, 46]. 

Автором найвідомішого визначення демократії був Авраам 

Лінкольн, котрий заявив, що це “влада народу, здійснювана наро-

дом і в інтересах народу”. Отже, це система здійснення влади, в 

якій (безпосередньо чи опосередковано) політичні рішення прий-

маються народом. Це визначення окреслює найбільш загальні межі 

функціонування сучасної демократії, але воно виражене в дуже 

емоційних словах. Цього недоліку позбавлене визначення, запро-

поноване Йозефом Шумпетером, згідно з яким демократія є “спо-

собом прийняття політичних рішень, що полягає у здобуванні вла-

ди вирішувати шляхом конкурентної боротьби за людські голоси” 

[Schumpeter 1964, 14]. 

2. Сталий розвиток у регіонах. У 90-х роках минулого 

століття зі зміною соціально-економічного устрою держави та 

виникненням ринкової економіки у сфері місцевого самовряду-

вання з’явилися численні державні та приватні установи з розвит-

ку. До них належать суб’єкти господарювання – в основному про-

мислові підприємства, які мають свої ресурси для досліджень та 

розробок (лабораторії, конструкторські бюро, відділи розвитку 

технологій і т. п.) і проводять дослідно-конструкторські роботи з 

розвитку переважно поряд зі своєю основною діяльністю. Вони 

стали зацікавленими сторонами сталого розвитку, важливими у 

процесі реалізації регіонами стратегій розвитку [Woźniak 2011, 

129]. Децентралізація функцій держави означає, що вона делегує 

свої повноваження структурам, які вона встановлює. Одним з них 

є регіон, який має серед інших адміністративні права. 
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У літературі, польській і не тільки, регіон зазвичай визна-

чається як “умовно виділена область, відносно однорідна, яка від-

різняється від сусідніх областей за природними або набутими про-

тягом історії ознаками”. Натомість основними характеристиками, 

що визначають його, є: розташування та географічні умови, мовна, 

релігійна та етнічна відокремленість громади, яка живе в цьому 

регіоні. Будучи вираженням специфічної економічної спеціаліза-

ції, він використовує наявні ресурси та фактори виробництва, по-

токи капіталу, людей, технології та інформацію [Filipiak, Kogut, 

Szewczyk, Zioło 2005, 11]. 

З точки зору економічних наук найважливішим є регіон в 

економічному сенсі, котрий виокремлюють на підставі економіч-

них критеріїв. Найбільш загальне формулювання його таке: “еко-

номічний регіон – це область, яка має специфічну економічну спе-

ціалізацію, що виникає в результаті використання ендо- та екзо-

генних факторів розвитку” [Strzelecki 2008, 13]. Цікавими також є 

фактори, запропоновані Назарчуком, як показано в таблиці 1. 

Тому економічний регіон сприймається як територіальний 

виробничо-сервісний комплекс, який відрізняється серед навко-

лишніх територій специфічними формами господарювання. На 

думку Антонія Файферека, кожен економічний регіон відповідає 

наступним умовам: 

● є частиною більшої території, 

● має специфічну виробничо-сервісну спеціальність у ме-

жах країни, 

● має принаймні один міський осередок, 

● займає просторово компактну площу [Fajferek, 1966, 9]. 

Для економіста найважливішим є аналіз регіонального роз-

витку з точки зору змін, що відбуваються в економіці – тобто про-

цесу економічного характеру, що полягає в перетворенні регіона-

льних факторів та ресурсів (ендо- та екзогенних) на товари та пос-

луги. Найважливішою особливістю такого розуміння розвитку є 

економічне зростання регіону, тобто збільшення виробництва то-

варів та послуг не лише внаслідок кількісного збільшення викори-

станих виробничих факторів, а й шляхом поліпшення їхньої ефек-

тивності [Gorzelak 2009, 24]. 
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Таблиця 1. – Фактори регіонального розвитку 

Ендогенні Екзогенні 

Здатність використовувати 

шанси у змінному  

макросередовищі 

економіка (економічна база міст і регіонів, підприємни-
цтво, продуктивність, структура економіки, здатність 
до інновацій, розробки нових технологій, масштаби і 
структура ринків, конкурентоспроможність регіону, 
пропонування місцевою владою зовнішніх переваг, 
здатність створення мережі співпраці підприємств, 
економічних кластерів) 

людський і соціальний капітал (структура населення за 
віком та освітою, професійна кваліфікація, навчання 
протягом усього життя, умови життя, установи та соці-
альні послуги, активність суспільства, освіта) 

інфраструктура (устаткування технічної інфраструкту-
ри, інвестиції в інфраструктуру, ступінь 
комп’ютеризації, наявність комп’ютерів із доступом до 
інтернету, охорона здоров’я, туристичні та відпочинко-
ві об’єкти, центри досліджень і розробок) 

екосистема (стан забруднення та руйнування навколи-
шнього середовища, екологічна обізнаність) 

простір (просторова доступність, просторовий порядок, 
наявність сировини, якість ґрунту, концентрація еконо-
мічної діяльності та населення, вартість простору, тери-
торіальний маркетинг) 

процеси глобалізації, 

європейської інтеграції 

зміна макроекономічних 

умов, економічної ситу-

ації, економічні кризи 

зміни в політичній сис-

темі, зміни у державній 

політиці, зміни в міжре-

гіональній політиці 

зміни конкурентоспро-

можності навколишніх 

регіонів, їхньої інвести-

ційної привабливості 

структурні фонди, іно-

земні інвестиції, прип-

лив інвестицій з інших 

регіонів, трансфер знань 

з-за меж регіону, науко-

во-культурний обмін 

гнучкість структури еконо-
міки регіону, відкритість 
економіки 

доступність капіталу в 
регіоні 

активність та відкритість 
регіональної політики 

компетенції та кваліфікації 
регіональних та місцевих 
органів влади, ефективність 
адміністрування, ставлення 
місцевих органів влади до 
інвесторів 

якість інфраструктури 

інтелектуальні ресурси та 
соціальна активність 

здатність освоювати струк-
турні фонди, участь у між-
народних програмах 

    Джерело: [Nazarczuk, 2013, 25]. 
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Найважливішим адресатом політики регіонального розвит-

ку є суспільство. Саме його рівень життя є кінцевою метою усіх 

зусиль, що здійснюються в рамках регіонального розвитку. Тому 

одним із найважливіших аспектів його розвитку є соціальний роз-

виток, тобто зміна способу, рівня та якості життя мешканців 

(Стшелецький). Його основою є економічне зростання, тобто збі-

льшення кількості та підвищення якості вироблених товарів та 

послуг. Процес соціальних змін включає складні для уточнення 

зміни, що відбуваються в міжособистісних відносинах та соціаль-

ній структурі регіону. Проте, навіть якщо ми обмежимо сферу 

розвитку суто соціально-економічними питаннями, він залишаєть-

ся складною концепцією, оскільки в регіональному масштабі пи-

тання соціально-економічного розвитку стають надзвичайно скла-

дними. Це факт, що кожна область функціонує та розвивається як 

невід’ємна частина більшого цілого (національної економіки), 

отже, вона використовує товари та послуги, що виробляються в 

інших областях країни. Тому вона постачає назовні продукти та 

послуги, вироблені на її території, а також приймає капітал, ство-

рений в іншому місці, та передає власні ресурси на інші території. 

Багато елементів розвитку не збалансовані на місцевому рівні, 

навіть при значній закритості економіки, тому необхідно застосу-

вати принцип державної субсидіарності [Churski 2008, 25-26]. 

Сучасний ринок праці, з точки зору рівня зайнятості та 

якості пропонованих на ньому робочих місць, є одним з найважли-

віших нині чинників, що визначають рівень життя місцевих та 

регіональних громад, і відображається в різних визначеннях роз-

витку. Економічний розвиток визначається як: “процес, за яким 

місцеві органи влади та/або сусідські організації займаються сти-

мулюванням або принаймні підтриманням економічної діяльності 

та/або зайнятості. Основною метою такого залучення є створення 

місцевих можливостей для підтримки/появи зайнятості у сферах, 

що є корисними для місцевої громади. У процесі локального еко-

номічного розвитку використовуються місцеві природні, людські 

та інституційні ресурси”. Це визначення, з одного боку, підкрес-

лює роль органів місцевого самоврядування (регіональних та ло-

кальних) у процесі регіонального розвитку шляхом стимулювання 

змін, що вигідні для громад регіону, а з іншого – показує, наскіль-
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ки важливим елементом цього розвитку є нині ринок праці 

[Miszczuk, Miszczuk, Żuk 2007, 161]. 

На думку М. Обрембальського, детермінанти (їх критерії) 

регіонального розвитку можуть, з точки зору можливості їх кількі-

сної оцінки, бути розділені на п’ять основних груп: 

● вимірювані в фізичних одиницях (населення, кількість 

працівників, кількість безробітних, кількість суб’єктів підприєм-

ницької діяльності тощо), 

● котрі можуть бути виражені в фінансовому вигляді 

(зарплати, вартість основних ресурсів, вартість інвестицій тощо), 

● вимірювані технічними одиницями, але не вартістю (ві-

дстань від державного кордону, рівень шуму, рівень забруднення 

води та атмосфери тощо); 

● невимірювані, але придатні для ідентифікації, так що 

можна однозначно та об’єктивно відрізняти кращі та гірші ситуації 

(наприклад, з погляду здоров’я мешканців), 

● невимірювані та ідентифіковані на основі суб’єктивних 

відчуттів (напр., естетичних та ландшафтних цінностей) 

[Obrębalski 2002, 12-13]. 

В рамках вимірювання значимості окремих регіонів у соці-

альному, економічному та просторовому масштабі країни емпіри-

чні дослідження використовують інструменти багатопланового 

порівняльного аналізу у співвідношенні: регіон – регіони – країна. 

Найбільш універсальним та загальноприйнятим ідентифікатором 

регіонального розвитку в цій групі є значення ВВП на душу насе-

лення регіону (per capita). Внутрішній валовий продукт відображає 

кінцеві результати діяльності усіх суб’єктів господарювання в 

регіоні, тому його рівень інформує як про важливість регіону в 

країні, так і про якість регіонального економічного середовища у 

широкому сенсі. Звичайно, можна прийняти інші мірки, щоб ви-

значити важливість регіону в загальнодержавній системі, такі як 

демографічний потенціал регіону, економічний потенціал, роль 

сфери послуг і т. п. У цьому випадку важливість регіону може 

бути визначена для обраної галузі економічної діяльності, промис-

ловості або певного ідентифікатора регіонального розвитку 

[Domański 2001, 85]. 
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Схема 1. – Сучасні обставини землеустрою 
Джерело: [Wańkowicz, 2011, с. 8]. 
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Схема 2. – Детермінанти потенціалу розвитку регіонів 
Джерело: [Nazarczuk, 2013, 75]. 

 
Концепція сталого розвитку стала головною ідеєю функці-

онування місцевого самоврядування, особливо на рівні воєводства. 
У Законі від 5 червня 1998 р. “Про самоврядування воєводства” в 
ст. 11 пар. 2 пункті 5 написано, що одним з елементів проведення 
політики розвитку воєводства є раціональне використання приро-
дних ресурсів та формування природного середовища відповідно 
до принципу сталого розвитку [Dz.U. nr 142. Poz. 1590 ze zm.]. 
Визнано, що основою концепції сталого розвитку є рівне ставлен-
ня до соціальних, економічних та екологічних причин. Їх розвиток 
включено до Стратегії сталого розвитку Польщі до 2025 року. Ва-
жливо відзначити, що в Національному плані розвитку на 2007-
2013 роки основними положеннями були: визнання довкілля цін-
ністю, реалізація принципу справедливості для всіх соціальних 
груп і майбутніх поколінь, розширення часових рамок концепції 
сталого розвитку за межі нинішнього покоління. 

Сучасна політика землеустрою та розвитку місцевого са-
моврядування у відносинах між Європейським Союзом (через фо-
нди ЄС), державою (територіальні угоди) та місцевим самовряду-
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ванням визначено в Законі від 24 січня 2014 року з пізнішими змі-
нами. Його стаття 3 передбачає, що політику розвитку здійсню-
ють: Рада міністрів, органи самоврядування воєводства, повіту, 
ґміни (громади), метрополійні спілки. Розширенням його основних 
рішень є план – Стратегія відповідального розвитку, яка віддає 
перевагу такому розвитку, що забезпечує користь всім соціальним 
групам і в якому потреби нинішнього покоління можуть бути реа-
лізовані, не зменшуючи шанси на це для майбутніх поколінь. Важ-
ливо правильно формувати зв’язки між конкурентоспроможністю 
економіки, турботою про навколишнє середовище та якістю жит-
тя. Відповідальний розвиток це економічне зростання, яке викори-
стовує такі якості, як підприємливість, старанність, ресурси та 
навички поляків [Uchwała nr 8]. 

3. Правові умови для сталого розвитку в ЄС, Польщі 
та Україні. Сталий розвиток як мета і стратегія сучасного землеу-
строю в Європейському Союзі знайшли своє відображення на ре-
гіональному та місцевому рівнях. Проведення політики землеко-
ристування є в основі всіх заходів органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, як у сфері її формування, так і у питанні 
встановлення правил розподілу землі для конкретних цілей, її ви-
користання та забудови. 

У Європейському Союзі ініціативи щодо сталого розвитку 
були розпочаті в 1990 році в Роннебі (Швеція) Декларацією Балтій-
ського моря, котру було уточнено в Конвенції про охорону морсь-
кого середовища в Балтійському морі в 1992 році, відомій як Нова 
Гельсінська конвенція. Її держави-учасники взяли на себе такі зо-
бов’язання: вживати заходів щодо запобігання та ліквідації забруд-
нення в цілях сприяння екологічному відновленню району та збе-
реження його екологічного балансу; вживати заходів, якщо будуть 
підстави вважати, що до морського середовища – прямо або опосе-
редковано – потрапили речовини або енергія, котрі можуть постави-
ти під загрозу здоров’я, завдати шкоди природним ресурсам і мор-
ським екосистемам, руйнувати його цінності, а також перешкоджа-
ти дозволеному використанню моря навіть за відсутності доказів 
зв’язку між потраплянням та потенційними наслідками; використо-
вувати найкращі доступні технології (BAT) та найкращу екологічну 
практику; застосовувати принцип “забруднювач платить”; проводи-
ти вимірювання у належний спосіб. Ведення діяльності також не 
повинне призводити до транскордонного забруднення територій за 
межами Балтійського моря [Dz.U. 2000 nr 28 poz. 346].  

 



79 

 

 
 

Рисунок 1. – Політична мапа Європи 

Джерело:[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Europe_countries_map_uk.png]. 7
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Концепції сталого розвитку в Європейському Союзі є ре-
зультатом політики, що проводиться в галузі охорони довкілля – І 
Програми дій з охорони довкілля (1973 – 1976), ІІ Програми 
(1977 – 1981 роки), III Програми (1982 – 1986 роки), IV Програми 
(1987 – 1992), V Програми (1992-2000), VI Програми (2001 – 2010). 
Вони були розширені в Лісабонській та Гетеборзькій стратегіях. 
Перша була прийнята в березні 2000 року. Це базова економічна 
програма на території Європейського Союзу. Її метою було побу-
дувати до 2010 року найбільш розвинену економіку, засновану на 
таких тенденціях, як інновації, лібералізація, підприємництво та 
соціальна єдність [Strategia 2000, 7]. 

Лісабонська стратегія стосувалася соціального капіталу в 
широкому розумінні та сталого розвитку, формулюючи основні 
чинники, що їм перешкоджають, напр.: глобальне потепління, змі-
на клімату, продовольча безпека, старіння населення, втрата біорі-
зноманіття, щільність транспорту переважно в урбанізованих те-
риторіях. Було визнано, що новий підхід до секторальних політик, 
таких як аграрна політика, рибна політика, транспортна політика, 
регіональна політика, вимагає нових правових норм у цій сфері. 
Стратегія сталого розвитку 2001 року базується на чотирьох осно-
вних опорах: економічній, соціальній, екологічній та глобальній. 
Як уже зазначалося, її метою було координувати політику на рівні 
ЄС таким чином, щоб вона відповідала концепції сталого розвит-
ку. Пропозиція Європейської комісії також включала політику 
щодо сталого розвитку поза межами ЄС [Strategia 2001, 3]. 

Передумови для просторового планування в Європейсько-
му Союзі було розроблено Інститутом розвитку міст у 2005 році. 
Тоді було визнано, що пріоритетом є розвиток інфраструктури та 
транспортних систем, оскільки більшість інвестицій буде зосере-
джена саме там. Наступним було створення умов для сталого роз-
витку, третій стосувався впровадження національних та регіональ-
них стратегій, а четвертий – способів проведення політики земле-
користування шляхом встановлення призначення земель і принци-
пів їх упорядкування та забудови [Ziobrowski 2007, 19]. 

З 2010 року сталий розвиток впроваджується в рамках 

стратегії “Європа 2020”. Вона був прийнята 17 червня 2010 року, 

замінивши Лісабонську програму, що діяла з 2000 року. Її мета 

полягала у створенні такого економічно-соціального плану, який 

сприятиме зменшенню соціальної ізоляції через, наприклад, збі-
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льшення зайнятості та підвищення продуктивності праці. Це також 

відповідь на кризові роки (найбільші за 80 років) та на економічні 

загрози (напр., на посилення позицій “азійських тигрів”). Вона 

передбачала пришвидшення економічного зростання та зайнятості 

завдяки зосередженню дій на трьох ключових питаннях (пріорите-

тах): розумному і зрівноваженому зростанню та інклюзивному 

розвитку. Це означало надання нового значення економічним, со-

ціальним та землевпорядним процесам. І тому, з точки зору конце-

пції “Європа 2020”, розумне зростання це інвестування в більш 

інноваційну економіку. Базування розвитку на знаннях та іннова-

ціях дозволяє побудувати сучасне суспільство, в якому працюють 

високотехнологічні підприємства, що впроваджують сучасні рі-

шення, які приносять більше користі не тільки підприємцям, але й 

цілій економіці, оскільки вони більше дбають про довкілля 

[Barroso 2010, 11]. 

Земля в обговорюваній проблемі є предметом управління й 

трансформації та обмеженим ресурсом. Явище, котре спостеріга-

ється щодня, – це відносне “стиснення” вільного простору, 

пов’язане з його експансивним, іноді грабіжницьким використан-

ням і збільшенням населення. Друге явище – це зникнення природ-

ного простору внаслідок розвитку цивілізації [Wańkowicz 2011, 7]. 

Варто відзначити, що як основи розумного розвитку, так і 

інклюзивного розвитку мають важливе значення, проте, в даному 

дослідженні основна увага буде приділена складовій сталого роз-

витку, а отже стимулюванню економіки, яка ефективно викорис-

товує ресурси, в той же час будучи екологічно чистою і більш кон-

курентоспроможною.  

Землекористування в Польщі регулюється Законом від 27 

березня 2003 Про планування і землеустрій. Внесені до нього пра-

вила стосуються: вимог до просторового порядку, зокрема місто-

будування та архітектури; архітектурних та ландшафтних ціннос-

тей; вимог до захисту довкілля, включно з управлінням водними 

ресурсами і захистом сільськогосподарських та лісових земель; 

вимог щодо охорони культурної спадщини та пам’яток, а також 

предметів сучасної культури; вимог до охорони здоров’я та безпе-

ки людей і майна, а також потреб людей з інвалідністю; економіч-

них цінностей території. У ньому впорядковане право власності  

й потреби державної безпеки й оборони; потреби суспільного 
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Рисунок 2. – Політична мапа Польщі 
Джерело: [http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Wojewodztwa.jpg]. 

 
інтересу та розвиток технічної інфраструктури, зокрема широкос-
мугових мереж [Dz.U.2017.0.1073]. 

Сталий розвиток, про який йдеться у статті 1, пар. 1 Закону 
є основою для розгляду питань щодо виділення земель для конкре-
тних цілей та для визначення правил їх упорядкування, забудови 
та експлуатації. Упорядкування земель держави, що створює гар-
монійну цілість, вимагає в адміністративній процедурі державного 
управління положень Закону від 7 липня 1990 року про будівельне 
право, Закону від 21 серпня 1997 року про торгівлю нерухомістю, 
Закону від 27 квітня 2001 про екологічне законодавство, Закону 
від 23 липня 2003 року про охорону пам’яток та опіку над ними, 
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Закону від 16 квітня 2004 про охорону природи, Закону від 20 лип-
ня 2017 року про водне законодавство [Dz.U. z 2017 r. poz. 1121]. 

Наведені документи вказують на те, що організація прос-
тору пов’язана з отриманням необхідної сировини, джерел енергії 
та виробництвом конкретних товарів і послуг для потреб суспільс-
тва. Планування, організація та впорядкування землі залежить від 
того, чи основою для задоволення потреб є сільське господарство 
чи промисловість. Це також залежить від економічної політики та 
розвитку держави, принципів, що регулюють економіку країни та 
регіонів. 

Планування і землеустрій України керуються різними ак-
тами, зокрема законами “Про основи містобудування”, “Про пла-
нування і забудову територій”, законами “Про Генеральну схему 
планування території України”, “Про стимулювання розвитку ре-
гіонів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”. Їх уточню-
ють: Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Лісовий 
кодекс України, Типові регіональні правила забудови (наказ Дер-
жавного комітету будівництва), державні будівельні норми “Пла-
нування і забудова міських і сільських поселень”, “Планування і 
забудова сільських поселень”, “Генеральні плани сільськогоспо-
дарських підприємств”, “Планування і забудова малих сільського-
сподарських підприємств” [Domańska-Sienkiewicz 2014, 10]. 

До системи просторового планування в Україні належать: 
об’єкти планування – землі та об’єкти державної, приватної, кому-
нальної та суспільної власності; інституційна структура – установи, 
що займаються землеустроєм; нормативно-правова база – закони, 
положення і правила, що регулюють землеустрій, ресурси – людсь-
кі, фінансові, матеріальні та інші [Zakrzewska-Półtorak 2016, 134]. 

Землекористування в Україні здійснюється на національ-

ному, регіональному та місцевому рівнях. За нього на всіх рівнях 

несе відповідальність державна адміністрація. На різних рівнях 

управління створені такі документи: держава – Генеральна схема 

планування території України, область – схема планування терито-

рії області, район – схема планування території району, населе-ний 

пункт – генеральний план населеного пункту, Генеральні плани 

просторового розвитку міст та сіл: Детальний план території, План 

червоних ліній, Проект розподілу території, Проект геодезійного 

поділу. Варто зазначити, що Генеральна схема планування території 

України має статус закону [Zakrzewska-Półtorak 2016, с. 138]. 
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Рисунок 3. – Мапа України 

Джерело: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraina.png]. 
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У планових документах на регіональному рівні (область і 

район) враховуються основні принципи устрою, забудови та зем-

лекористування. Вони враховують історичні, економічні, екологі-

чні, демографічні, етнічні та культурні особливості регіону. Голо-

вним плановим документом України на місцевому рівні є Генера-

льний план населеного пункту. Цей документ визначає основні 

принципи розвитку громади. Зокрема, план визначає: попит на 

землі під забудову, потреби змін меж населеного пункту, межі 

функціональних зон, прийнятні принципи використання і забудови 

землі, просторова структура території, діяльність щодо поліпшен-

ня стану довкілля та санітарних умов, інші вимоги, визначені в 

будівельних нормах [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17]. 
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Юлія Залознова 

Наталія Трушкіна  
 

МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Дослідження показують, що за останнє десятиріччя відбу-

вається трансформація концепції маркетингу в напрямі індивідуа-

льного підходу до клієнта, суть якого полягає в реалізації заходів 

не масового, а індивідуального маркетингу, який концентру-

ватиметься насамперед на потребах споживачів. Йдеться про пере-

орієнтацію з «економіки поодиноких трансакцій» у напрямі до 

«економіки взаємовідносин» [Krikavskij, Lyulchak,  Ziran, P'etckiy, 

2015, 40].  

Це означає зміну традиційного маркетингу, який концент-

рувався на просуванні, спрямованому на обрані групи споживачів, 

але не означає відхилення самої концепції маркетингу-mix. Нові 

концепції реляційного (безпосереднього, партнерського чи інтера-

ктивного) маркетингу слід трактувати як доповнення і флотацію 

традиційної концепції маркетингу. 

Фахівцями компанії Customer Service виявлено, що зрос-

тання лояльності клієнтів сприяє збільшенню прибутку. При цьо-

му, за розрахунками Американської асоціації споживачів, залу-

чення нових покупців обходиться в 5 разів дорожче, ніж утриман-

ня існуючих [Lavrov, 2006]. За оцінками компанії Infinit Contact, 

витрати на залучення покупців можуть у 20 разів перевищувати 

витрати на підтримання взаємовідносин підприємства зі спожива-

чами [http://customerservice.com.ua/ru/stati/65-vazhnyj-faktor-

otnoshenij-izmerenie-udovlet- vorennosti -potrebitelej-kak-instru-ment-

upravleniya-loyalnostyu]. 

Спеціалісти компанії IBM підрахували, що зростання кое-

фіцієнту задоволення споживачів лише на 1% дозволяє одер-

жувати 500 млн дол. США від додаткових продажів продукції у 

наступні 5 років. Для Canadian Imperial Bank of Commerce підви-

щення рівня лояльності споживачів на 2% сприяє збільшенню чис-

того прибутку на 2%. Це складає 70 млн дол. США [Lavrov, 2006]. 
За оцінками дослідницької групи TARP, середня віддача 

від інвестицій в якісний сервіс для промислових підприємств ста-
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новить 100%, для фінансових компаній і банківських установ – до 
170%, підприємств у сфері роздрібної торгівлі – до 200% 
[http://www.infinitcontact.com/blog/10-reasons-why-customer-
satisfaction-is-still-a-crucial-business-metric]. Результати досліджень 
показують, що 5% зростання кількості лояльних компанії спожи-
вачів супроводжується збільшенням прибутку від 25 до 85% зале-
жно від виду економічної діяльності [Rayheld, Til, 2005]. 

Отже, у сучасних економічних умовах виникла необхід-
ність пошуку та використання інноваційних підходів у марке-
тингу, одним з яких є маркетинг взаємовідносин, заснований на 
формуванні та розвитку довготривалих партнерських відносинах зі 
споживачами. Однак реалізація технологій маркетингу взаємовід-
носин і програм підвищення рівня лояльності споживачів в умовах 
розвитку економіки України недостатньо ефективна. Це обумов-
лено відсутністю системного підходу до організації програм удо-
сконалення процесів обслуговування споживачів, копіюванням 
зарубіжних зразків без урахування української специфіки, недо-
статнім використанням накопичених даних про споживачів, одно-
типністю програм лояльності через застосування обмеженого на-
бору інструментів заохочення постійних споживачів тощо. 

Тому пріоритетним напрямом розвитку вітчизняних вугле-
добувних підприємств має стати впровадження концепції марке-
тингу взаємовідносин на основі підтримки та зміцнення довго-
строкової співпраці з бізнес-партнерами, підвищення рівня лояль-
ності та задоволеності споживачів вугільної продукції шляхом 
формування клієнтоорієнтованого підходу до їх обслуговування. 

З аналізу та узагальнення літературних джерел можна від-
значити, що вагомий внесок учених і практиків в обрану ба-
гатопланову наукову проблему вже зроблено. Разом з тим доціль-
ним є здійснення подальших наукових досліджень у напрямі об-
ґрунтування доцільності застосування концепції маркетингу взає-
мовідносин у діяльності вітчизняних вугледобувних підприємств з 
урахуванням специфіки обслуговування споживачів вугільної про-
дукції та організації збутової діяльності в сучасних умовах розвит-
ку нестійкої національної економіки та інституціонального сере-
довища. Все це в значній мірі обумовило вибір теми дослідження 
та його цільову спрямованість. 
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Мета даного дослідження полягає у визначенні особли-

востей впровадження маркетингу взаємовідносин як дієвого ін-

струменту в діяльності вітчизняних вугледобувних підприємств. 

У спеціальній літературі виділяється 6 загальноприйнятих 

концепцій маркетингу, кожна з яких акцентує увагу на певному 

аспекті маркетингової діяльності й змінюється з розвитком кон’ю-

нктури ринку (табл. 1). Під концепцією маркетингу розуміється 

«підхід до організації маркетингової діяльності, який базується на 

основній ідеї, ефективній маркетинговій стратегії та конкретному 

інструментарії досягнення визначених цілей» [Harkavenko, 2009, 

28]. Це «система целей, принципов и методов управления, которые 

лежат в основе деятельности предприятия, ориентированной на 

определенный способ ведения бизнеса на рынке и достижение 

цели» [Gaydanenko, 2006, 58]. 

 

Таблиця 1. – Характеристика концепцій маркетингу 

Назва  

концепції 
Зміст концепції Особливості 

1 2 3 

Концепція вдо-

сконалення 

виробництва 

(1860–1920 рр.) 

Продукція може бути дос-

тупною для споживача, 

якщо підвищується ефек-

тивність виробництва і 

розподілу товару. Орієнта-

ція на продукцію, яка ши-

роко поширена та прода-

ється за доступними ціна-

ми в умовах, коли попит 

перевищує пропозиція 

Мінімізація витрат, 

підвищення продук-

тивності праці й об-

сягів виробництва 

Концепція вдо-

сконалення 

товару 

(1920–1930 рр.) 

Споживач віддає перевагу 

товарам, якість, власти-

вості й характеристик яких 

постійно поліпшуються, а 

отже, підприємство-

виробник має докладати 

зусиль для вдосконалення 

якості своєї продукції 

Розвиток й удоско-

налення властивос-

тей продукції 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

Концепція ін-

тенсифікації 

комерційних 

зусиль 

(1930–1950 рр.) 

Споживачі не купувати-

муть активно товар, який 

виробляє дане підприєм-

ство, якщо не вжити спеці-

альних заходів з просуван-

ня продукції на ринок і 

широкомасштабного про-

дажу 

Оптимізація дистри-

буції, реклами, агре-

сивні продажі, тиск 

на споживача, інтен-

сивний розвиток 

збутової мережі 

Концепція тра-

диційного мар-

кетингу 

(1960–1980 рр.) 

Запорукою досягнення 

цілей підприємства є ви-

значення потреб спожива-

чів і цільових ринків і за-

безпечення бажаної задо-

воленості більш ефектив-

ними, ніж у конкурентів, 

способами 

Інструменти стра-

тегічного маркетин-

гу, оперативний 

комплекс маркетин-

гу, дослідження пот-

реб споживачів 

Концепція соці-

ально-етичного 

маркетингу 

(1980–1990 рр.) 

Підприємство має визначи-

ти потреби, запити й інте-

реси цільових ринків, а по-

тім забезпечити вищу спо-

живчу цінність ефектив-

нішими порівняно з конку-

рентами способами, які 

підтримують або поліп-

шують добробут і спожи-

вача, і суспільства в цілому 

Врахування потреб 

споживачів і вимог 

суспільства, дослі-

дження соціальних й 

екологічних наслід-

ків від виробництва 

та споживання това-

рів 

Концепція холі-

стичного (цілі-

сного) 

маркетингу 

(з 1990 рр. 

по т.ч.) 

Планування, розробка та 

впровадження маркетинго-

вих програм, процесів і за-

ходів з урахуванням їх ши-

роти та взаємозалежності.  

Включає 4 компоненти: 

маркетинг взаємовідносин, 

інтегрований, внутрішній  

і соціально відповідальний 

маркетинг 

Інтегрований підхід, 

у якому робиться 

спроба визнати й 

збалансувати різні 

компетенції та скла-

дності маркетингової 

діяльності 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 

Концепція мар-
кетингу взаємо-
відносин 
(з 1983 р. 
по т.ч.) 

Формування та розвиток 
довготривалих взаємовід-
носин підприємства з біз-
нес-партнерами та спожи-
вачами 
 

Використання клієн-
тоорієнтованого під-
ходу до споживачів, 
принципу рівноправ-
них взаємовідносин з 
бізнес-партнерами, 
застосування методів 
координації, інтеграції 
й мережевого аналізу 

Джерело: [Harkavenko, 2009, 29; Bolotna, 2015, 42; Lisun, 2015, 71; 
Balabanits, 2012, 9; Tankov, 2012, 182]. 

 
Концепція маркетингу – це філософія управління марке-

тинговою діяльністю, яка передбачає, що досягнення підприємст-
вом своїх цілей є результатом визначення потреб і запитів цільо-
вих ринків і ефективнішого задоволення споживачів порівняно з 
конкурентами. Тобто, це орієнтована на споживача інтегрована 
цільова філософія підприємства. 

Еволюційний розвиток концепцій маркетингу вписується в 
еволюцію управлінських концепцій, які включають інноваційні 
підходи до організації діяльності підприємств (табл. 2). 

 

Таблиця 2. – Концепції маркетингу в контексті управлінських 
підходів до організації бізнес-процесів діяльності підприємств 

Управлінський 
підхід 

Спрямованість 
Концепції  

маркетингу 
Промислово-
орієнтований 

Продукція Концепція вдосконалення 
виробництва 
Концепція вдосконалення 
товару 

Конкуренто-
орієнтований 

Конкуренти Концепція інтенсифікації 
комерційних зусиль 
Концепція традиційного 
маркетингу 

Клієнто-
орієнтований 

Споживачі Концепція соціально-
етичного маркетингу 
Концепція маркетингу вза-
ємовідносин 

Джерело: [Bolotna, 2015, 43; Nikulcha, 2012, 41]. 
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Отже, клієнтоорієнтований підхід, що характеризується 
орієнтацією на утримання споживачів, індивідуальними комуні-
каціями й співробітництвом, заснованому на взаємовідносинах, а 
не на продукції, припускає використання в управлінні маркетинго-
вою діяльністю підприємства концепції маркетингу взаємовідно-
син.  

Термін «маркетинг взаємовідносин» (англ. Relationship 
Marketing) увів у 1983 р. Леопард Беррі для опису нового підходу в 
маркетингу, орієнтованого на довгострокові взаємовідносини зі 
споживачами [Tretyak, 2013, 47]. Це обумовлено тим, що трансак-
ційний маркетинг не враховував специфіку підприємств, пов’язану 
з особливостями їх взаємовідносин з різними суб’єктами ринку. 

На думку вчених, «…Прогресивність маркетингу взаємо-
відносин підтверджується тим, що продукти все більш стають стан-
дартизованими, а послуги уніфікованими…» [Dolinskaya, 2014, 110]. 

Науковцями запропоновано дворівневу модель маркетингу 
взаємовідносин – маркетинг взаємовідносин, «заснованих на рин-
ку» (споживчі ринки) та маркетинг взаємовідносин, «заснованих 
на мережах» [Möller, Hallinen, 2000, 37]. Разом з тим, ряд дослід-
ників стверджують: «...Обозначение маркетинга взаимоотноше-
ний, «основанных на рынках» и «основанных на сетях», кажется 
не самым удачным. Вероятно, более правильным было бы обозна-
чить первый уровень как маркетинг взаимоотношений с потреби-
телем (с конечным потребителем), а второй уровень – как сетевой 
(межфирменный) подход в маркетинге, который является высшей 
формой маркетинга взаимоотношений» [Kusch, 2003, 20]. 

У рамках концепції маркетингу взаємовідносин форму-
ються взаємовигідні довготривалі відносини не тільки зі спожива-
чами, але й бізнес-партнерами і персоналом підприємства. Конце-
пція маркетингу взаємовідносин відрізняється від трансакційного 
маркетингу (табл. 3). 

Концепція маркетингу взаємовідносин має базуватися на 
низки принципів, до яких віднесено орієнтацію не на одержання 
максимальної вигоди від клієнта, а на рішення його проблем; інди-
відуалізацію обслуговування бізнес-партнера й споживача; активі-
зацію зворотного зв’язку з метою вивчення таких показників, як 
задоволеність відносинами, здійснюючи при цьому відповідні ко-
ригувальні дії; установлення довірчих відносин із бізнес-
партнерами [Stahl, Savitskaya, Dobroskok, 2015, 38-39].  
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Таблиця 3. – Відмінні риси стратегічної спрямованості концепції 
маркетингу взаємовідносин і трансакційного маркетингу 

Характеристика 
Концепція маркетин-

гу взаємовідносин 
Трансакційний  

маркетинг 

Пріоритет Формування і розви-
ток взаємовідносин зі 
споживачами 

Пошук споживачів 

Тимчасова орієн-
тація 

Довгострокова Короткострокова 

Організаційна 
мета 

Установлення довго-
тривалих взаємовід-
носин зі споживачами 

Здійснення процесу 
збуту і забезпечення 
товарообігу 

Контакт 
зі споживачем 

Частий Від низького до помір-
ного 

Ступінь спожив-
чих зобов’язань 

Висока Низька 

Основа взаємодії 
продавця й поку-
пця 

Партнерство, довіра Усунення конфліктів 

Концепція спожи-
вача 

Індивідуальний клі-
єнт 

Анонімний клієнт 

Джерело: [Bolotna, 2015,  49; Piven, Tkachenko, 2016, 59]. 

 
Як зазначає ряд вчених, серед основних принципів концеп-

ції маркетингу взаємовідносин можна назвати такі: «пріоритет 
довгострокової взаємодії перед окремими трансакціями; пріоритет 
утримання існуючих споживачів перед залученням нових; ство-
рення конкурентної переваги власної пропозиції; формування ін-
дивідуального підходу до кожного клієнта; сегментація та орієнта-
ція діяльності на задоволення потреб ключових клієнтів і створен-
ня для них привілейованих пропозицій; всебічна орієнтація на 
якість; орієнтація на розширений комплекс маркетингу для забез-
печення тривалих відносин; формування лояльності клієнтів» [Piv-
en, Tkachenko, 2016, 58-59]. 

Отже, у результаті дослідження визначено специфічні осо-
бливості концепції маркетингу взаємовідносин (рис. 1). 

На основі аналізу наукових джерел виявлено, що вчені ви-
користовують різні терміни для визначення суті та змісту марке-
тингу взаємовідносин (рис. 2). 
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Рисунок. 1. – Ключові ознаки концепції маркетингу  

взаємовідносин (власне опрацювання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Поняття, які ототожнюють з терміном  

«маркетинг взаємовідносин» (власне опрацювання) 

Маркетинг 

зв’язків  
Маркетинг  

партнерських 

взаємовідносин 

Маркетинг утри-

мання клієнтів 

 

Концепція 

маркетингу 

взаємовідно-

син 

Партнерський 

маркетинг 
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відносин 

 

Маркетинг  

взаємодії 

 

Маркетинг  

партнерських 

відносин 

Орієнтація у  

напрямі клієнта 

 

Маркетинг  

стосунків 

 

Лояльність  

клієнта стосовно 

підприємства 
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партнерство 

Управління взає-

мовідносинами  

з покупцями 

Установлення довгостроко-

вих партнерських 

взаємовідносин 

Використання комплексу  

маркетингу, формування  

маркетингової системи взаємодії 

Довгострокова 

часова  

орієнтація 

Висока частота 

контакту  

зі споживачем 

 

Корпоративні 

зобов’язання  

Рівноправне  

співробітництво, 

довіра  

Високий ступінь 

споживчих  

зобов’язань 

Концепція 

маркетингу 

взаємовідносин 



95 

 

Узагальнення наукових підходів до трактування поняття 

«маркетинг взаємовідносин» дозволило зробити такий висновок. 

На даний час в економічній літературі не існує єдиної точки зору 

стосовно формулювання даного терміна.  

Як показує аналіз наукових джерел, більшість вчених ро-

зуміють під маркетингом взаємовідносин діяльність зі створення 

довготривалих відносин підприємства з різними контрагентами 

(табл. 4). 

 

Таблиця 4. – Визначення маркетингу взаємовідносин як  

діяльності з формування довготривалих відносин між суб’єктами 

ринку 

Зміст терміна Джерело 

1 2 

Маркетинг взаємодії – це «філософія й інстру-

ментарій бізнес-партнерів, які перебувають у 

маркетинговому каналі, що використовується у 

спільній діяльності для задоволення споживачів, 

одержуючи тим самим власну вигоду» 

[Stahl, Savitska-

ya, Dobroskok, 

2015, 36] 

Концепція маркетингу відносин – «формування 

довготривалих відносин співпраці і довіри між 

суб’єктами ринку з метою отримання двосто-

ронньої вигоди» 

[Moroz, 

Knyazyk, 2007, 

101] 

Маркетинг партнерських відносин – «процес 

створення довготривалих відносин співпраці між 

партнерами ринку на взаємовигідній основі, з 

метою підвищення ефективності виробничої і 

ринкової діяльності підприємства, отримання 

конкурентних переваг та розширення кола кліє-

нтів» 

[Moroz, 

Knyazyk, 2007, 

101] 

Маркетинг взаємовідносин – це «практика побу-

дови довгострокових взаємовигідних стосунків 

із ключовими партнерами, що діють на ринку: 

споживачами, постачальниками, дис-

триб’юторами з метою встановлення тривалих 

пільгових відносин» 

[Fursa, Yasin-

skaya, 2013, 73] 
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Закінчення табл. 4 

1 2 

«… Основна ідея концепції маркетингу взаємо-

відносин, її суть полягає в необхідності органі-

зації діяльності суб’єктів ринку на принципах 

взаємної вигоди, що досягається узгодженням їх 

дій, як рівноправних партнерів…» 

[Pilyushenko, 

Dubnitskij, 2015, 

118] 

Маркетинг відносин являє собою «… діяльність 

по формуванню та розвитку відносин підпри-

ємств, яка передбачає визначення та створення 

додаткових переваг; встановлення та підтримки 

довгострокових, конструктивних та взаємовигі-

дних відносин зі споживачами з метою забезпе-

чення ефективного розвитку підприємств, підт-

римки і поліпшення добробуту його учасників і 

суспільства в цілому» 

[Mironenko, 

2012, 62] 

«… Основна ідея маркетингу взаємодії полягає в 

тому, що об’єктом управління стають взаємовід-

носини між підприємством і його контрагента-

ми» 

[Orel, 2017] 

Складено авторами. 

 

Ряд науковців розглядають маркетинг взаємовідносин як 

концепцію. При цьому одна група дослідників вважає це концепці-

єю маркетингу; інша – концепцією управління взаємовідносинами 

з клієнтами; третя – концепцією управління маркетинговою діяль-

ністю; четверта – філософією ведення бізнесу (табл. 5). 

Деякі вчені трактують маркетинг взаємовідносин як процес 

створення та підтримки взаємовідносин зі споживачами (табл. 6). 

На основі термінологічного аналізу тлумачень «маркетинг 

відносин» науковцями виділено 2 основні підходи до його розу-

міння: «як самостійної концепції керування маркетингом, що є 

результатом розвитку загальної теорії маркетингу; як інструмента 

маркетингу, причому в одних випадках акцент робиться на його 

спрямованість, на втримання споживачів, а в інших – на створення 

нової цінності для споживачів» [Bolotna, 2015, 47]. 
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Таблиця 5. – Визначення маркетингу взаємовідносин як концепції 

Зміст терміна Джерело 

1 2 

Концепція маркетингу 

Маркетинг відносин – це «концепція маркетингу, 

яка розвивається і поступово витісняє концепцію 

трансакційного маркетингу і вказує на потребу 

існування в організації менеджера зв’язку, а та-

кож формування такого організаційного оточен-

ня, яке дає змогу результативно й ефективно 

управляти зв’язками з клієнтами» 

[Krikavkij, 

Lyulchak, Ziran, 

P'etckiy,  

2015, 9] 

Маркетинг партнерських відносин є «одним із 

видів маркетингових концепцій, що передбачає 

створення довготривалих відносин між партнера-

ми на взаємовигідній основі» 

[Rogulya, 2016, 

265] 

Концепція управління взаємовідносинами з клієнтами 

Маркетинг відносин – це «…широкая, стратеги-

ческая концепция управления отношениями со 

всеми заинтересованными предприятиями» 

[Payne, 2005, 

37] 

Управлінням зв’язками з клієнтами – «узкая кон-

цепция, которая касается только управления вза-

имоотношениями с клиентами» 

[Payne, 2005, 

37] 

Концепція управління маркетинговою діяльністю 

Мережевий підхід у маркетингу є вищою формою 

маркетингу взаємовідносин як однієї з концепцій 

управління маркетинговою діяльністю 

[Sokhatska, 

Demkura, 2014, 

102] 

Філософія ведення бізнесу 

Маркетинг взаємовідносин розглядається як 

«философия ведения бизнеса, которая фокуси-

руется на удержании существующих потреби-

телей, а не на привлечении новых» 

[Gembl, Stone, 

Wood-cock, 

2002, 227; Shet, 

Parvatiyar, Sin-

ha, 2013, 74] 

Складено авторами. 
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Таблиця 6. – Визначення маркетингу взаємовідносин як процес 

формування взаємовідносин зі споживачами 

Зміст терміна Джерело 

Суть концепції маркетингу взаємовідносин 

«…полягає у тому, що об’єктом управління ста-

ють відносини зі споживачами» 

[Chaplinskij, 

Arich, 2009, 

203] 

Маркетинг взаємозв’язків як «маркетинг, кото-

рый призван устанавливать, поддерживать и 

укреплять отношения с потребителями и другими 

партнерами на принципах взаимной выгоды всех 

сторон, которые берут участие в процессе» 

[Gronroos, 1996, 

22] 

Маркетинг взаємозв’язків як «процесс создания, 

удержания, укрепления, а также оценки отноше-

ний с клиентами и другими акционерами» 

[Kotler, 2006, 

14] 

«…Маркетинг отношений направлен на создание 

и поддержание долгосрочных взаимовыгодных 

отношений с потребителями» 

[Lamben, 2007, 

95] 

Складено авторами. 

  

На думку вчених, «маркетинг взаємовідносин можна ви-

значити як перехід від функціонального до кросфункціонального 

маркетингу; підхід, спрямований на безліч сегментів ринку або 

групи інтересів, а не тільки на традиційний ринок; перехід від ри-

нкової діяльності, сконцентрованої на залученні клієнтів, 

до ринкової діяльності, сконцентрованої на залученні й утриманні 

клієнтів» [Nikulcha, 2012, 42]. 

Дослідники зазначають, що «…основою трактувань біль-

шості авторів є орієнтація на довгострокові взаємовигідні і приві-

лейовані відносини з ключовими партнерами і поліпшення благо-

получчя клієнтів, споживачів і суспільства в цілому» [Piven, 

Tkachenko, 2016, 57].  

Враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки, науко-

вці пропонують виділити якісно нові напрями діяльності підпри-

ємств на засадах концепції маркетингу взаємовідносин [Lisun, 

2015, 73; Balabanits, 2012, 10; Koval, Yakhkin, 2014, 444; Zyukova, 

Zyukova, 2015, 403]: 
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– встановлення стійких маркетингових зв’язків у каналі 

маркетингових взаємодії підприємства на основі гнучкого управ-

ління життєвим циклом маркетингових відносин; 

– спільне створення цінності з партнерами в маркетинго-

вому каналі; інтеграція ресурсів маркетингового потенціалу парт-

нерів у процес створення цінності для споживачів; 

– формування і використання інтегрованих знань про спо-

живачів; 

– забезпечення раціонального співробітництва з бізнес-

партнерами у форматі стратегічного маркетингового партнерства; 

– формування поля маркетингової взаємодії, в якому забез-

печується інформаційна підтримка маркетингових процесів, кому-

нікативна адаптивність партнерів, балансування інтересів і моти-

ваційних імпульсів; 

– підвищення конкурентоспроможності на основі моделю-

вання конкурентоадаптивної поведінки маркетингової взаємодії. 

Отже, у результаті дослідження узагальнено різні наукові 

підходи до визначення суті і змісту поняття «маркетинг взаємовід-

носин». Як правило, вчені під даним терміном розуміють:  

– безперервний процес створення нових цінностей разом з 

індивідуальними покупцями та одержання і спільне розподілення 

вигоди між учасниками взаємодії;  

– взаємне створення та спільне використання цінностей че-

рез взаємозалежність та адаптацію організації;  

– процес створення, підтримання та розширення взаємови-

гідних відносин зі споживачами;  

– побудову довготривалих взаємовигідних відносин з кон-

трагентами;  

– спільне просування товарів чи послуг з метою створення 

у всіх учасників конкурентної переваги та одержання додаткових 

доходів; 

– створення та підтримку довгострокових, взаємовигідних 

відносин зі споживачами; 

– угоди, які постійно укладаються між сторонами протягом 

тривалого періоду часу; 

– концепцію, орієнтовану на довготривалі взаємовідносини 

зі споживачами і на задоволення цілей сторін, що беруть участь у 

комунікаціях;  
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– маркетингову діяльність, що спрямована на побудову 
взаємопов’язаної мережі з метою одержання спільної вигоди та 
забезпечення ефективного розвитку підприємства;  

– філософію маркетингу, спрямовану на встановлення, під-
тримку і зміцнення взаємовигідних відносин співробітництва з 
усіма учасниками процесу виробництва і розподілу товарів; 

– управління взаємовідносинами зі споживачами;  
– формування лояльності споживача. 
У сучасних умовах господарювання підвищуються вимоги 

до рівня обслуговування, з’являються нові критерії до якості логі-
стичного сервісу, тобто виникає необхідність формування клієнто-
орієнтованого підходу як ключового чинника підвищення ефекти-
вності функціонування підприємств вугільної промисловості. У 
зв’язку з цим вугледобувні підприємства мають вирішувати про-
блеми підвищення рівня задоволеності й лояльності споживачів 
вугільної продукції, впроваджувати інноваційні підходи до обслу-
говування, навчати співробітників принципам і технології роботи з 
клієнтами, розглядати їх скарги, налагоджувати взаємовідносини 
зі споживачами. Все це сприяє підвищенню загальної культури 
обслуговування споживачів вугільної продукції. 

При цьому обслуговування споживачів вугільної продукції 
пропонується розглядати як організацію комплексу взаємо-
пов’язаних, послідовно виконуваних процесів збутової діяльності і 
транспортних послуг, спрямованих на задоволення попиту спо-
живачів шляхом поставки їм необхідного обсягу вугілля для здійс-
нення виробничого процесу (великооптові), подальшої реалізації 
вугілля з метою одержання прибутку (середньооптові) та забезпе-
чення побутових потреб (дрібнооптові споживачі). 

У результаті проведених досліджень виявлено, що при ор-
ганізації збутової діяльності вітчизняних вугледобувних підпри-
ємств недостатньо враховуються специфічні особливості обслуго-
вування споживачів вугільної продукції. Підтвердженням є аналіз 
статистичних даних. Так, за даними Державної служби статистики 
України, обсяг споживання вугілля в Україні знизився за 2007–
2016 рр. на 29,9%. 

У той же час загальний обсяг споживання вугілля в Україні 
зменшився за рахунок скорочення обсягу споживання на перетво-
рення вугілля в інші види палива й енергію на 27,9% та для неене-
ргетичних цілей – на 86,7%. У структурі загального споживання 
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вугілля в Україні частка споживання для перетворення вугілля в 
інші види палива й енергію зросла за 2007–2016 рр. на 2,6%, а для 
кінцевого споживання, навпаки, скоротилася на 0,8%, неенергети-
чних цілей – на 1,8% (табл. 7).  

 
Таблиця 7. – Динаміка обсягу та структури споживання вугілля в 
Україні  

Показники 
Роки 

2007 2009 2012 2015 2016 

Загальний обсяг споживання 
вугілля, млн т 71,0 63,0 73,3 45,3 49,8 

У тому числі за напрямами 
споживання: на перетворен-
ня в інші види палива та 
енергію, млн т 64,2 57,6 67,1 39,6 46,3 

кінцеве споживання, млн т 5,3 3,8 5,9 5,6 3,3 

для неенергетичних цілей, 
млн т 1,5 1,6 0,3 0,1 0,2 

Частка в загальному обсязі 
споживання:  
на перетворення в інші види 
палива та енергію, % 90,4 91,5 91,6 87,3 93,0 

кінцеве споживання, % 7,4 6,0 8,0 12,4 6,6 

для неенергетичних цілей, % 2,2 2,4 0,4 0,3 0,4 
Джерело: [Statistical Yearbook of Ukraine for 2007, 98; Statistical Yearbook 
of Ukraine for 2016, 255; Energy balance of Ukraine for 2007; Energy balance 
of Ukraine for 2016]. 

 
Як показує аналіз статистичних даних, обсяг споживання 

вугілля в секторі енергетики знизився за 2012–2016 рр. на 31,2% 
унаслідок зменшення обсягу перетворення вугілля в енергію елек-
тростанціями на 26,4%. За цей час обсяг власного споживання ене-
ргетичним сектором скоротився на 54,4%. Обсяг кінцевого спожи-
вання вугілля зменшився на 39,4% через зниження обсягу спожи-
вання у транспортній сфері – на 63,6%, побутовому секторі – на 
65,1%, у сфері промисловості – на 33,3% (у чорній металургії – на 
51,7%, у сфері переробки мінеральної сировини для різних галузей 
промисловості – на 2,3%), для неенергетичного використання ву-
гілля – на 40,9% (табл. 8). 
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Таблиця 8. – Динаміка обсягу споживання вугілля в Україні за 
категоріями споживачів, тис. т 

Категорії споживачів 
Роки 

2012 2013 2015 2016 

Загальний обсяг споживання вугілля 73306 71322 45285 49862 

Загальний обсяг перетворення вугілля в 
паливо  
та енергію  67286 64292 41280 46299 

З них: електростанції 37495 36875 26781 27592 

Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 2033 2082 1777 2433 

Теплоцентралі 1269 1180 818 2172 

Виробництво коксу / брикетів 26489 24155 11904 14102 

Обсяг власного споживання енергосек-
тором (підприємства з видобування 
вугілля, електростанції, ТЕЦ, тепло-
централі) 472 451 127 215 

Обсяг кінцевого споживання вугілля 5523 6547 3874 3345 

У тому числі: промисловість 3752 4920 3099 2501 

чорна металургія 2466 3487 1922 1191 

переробка мінеральної сировини для 
різних галузей промисловості 1110 1260 931 1084 

Транспорт (залізничний) 22 21 8 8 

Інші види діяльності 1473 1355 610 669 

У тому числі: побутовий сектор 1217 1109 485 425 

Неенергетичне використання вугілля 
(промисловий та енергетичний сектори, 
сектор перетворення) 276 251 157 163 
Складено за даними: [Energy balance of Ukraine for 2007; Energy balance of 
Ukraine for 2016]. 
 

Основними споживачами вугілля в Україні є енергетика 
(виробництво теплової та електричної енергії) та промисловість. 
Практично весь обсяг коксівного вугілля та коксу споживає мета-
лургійне виробництво. При цьому у структурі споживання вугілля 
частка сектору енергетики зросла за 2007–2016 рр. на 16%.  

Виявлено, що для вугільної промисловості України харак-
терним є нерівномірність відвантаження вугільної продукції спо-
живачам по днях і місяцях. Існують різні закономірності попиту на 
вугілля для кожної групи споживачів. При цьому особливістю ор-
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ганізації збутової діяльності вітчизняних вугледобувних підпри-
ємств є постійні коливання, тобто нестабільність попиту велико- 
та середньооптових споживачів на вугільну продукцію. 

Для оцінки рівня нестабільності попиту на вугільну проду-
кцію розраховано індекси сезонних коливань. Як показали розра-
хунки, спостерігається значний рівень індексу сезонних коливань 
попиту середньооптових споживачів на вугілля. Попит на вугільну 
продукцію великооптових споживачів має слабкі сезонні коливан-
ня. Це необхідно враховувати при розробці планів відвантаження 
вугільної продукції. 

Основними споживачами вугілля в Україні є енергетика 
(виробництво теплової та електричної енергії) та промисловість. 
Практично весь обсяг коксівного вугілля та коксу споживає мета-
лургійне виробництво. При цьому у структурі споживання вугілля 
частка сектору енергетики зросла за 2007–2016 рр. на 16%.  

Виявлено, що для вугільної промисловості України ха-
рактерним є нерівномірність відвантаження вугільної продукції 
споживачам по днях і місяцях. Існують різні закономірності попи-
ту на вугілля для кожної групи споживачів. При цьому особливіс-
тю організації збутової діяльності вітчизняних вугледобувних під-
приємств є постійні коливання, тобто нестабільність попиту вели-
ко- та середньооптових споживачів на вугільну продукцію. 

Для оцінки рівня нестабільності попиту на вугільну проду-
кцію розраховано індекси сезонних коливань. Як показали розра-
хунки, спостерігається значний рівень індексу сезонних коливань 
попиту середньооптових споживачів на вугілля. Попит на вугільну 
продукцію великооптових споживачів має слабкі сезонні коливан-
ня. Це необхідно враховувати при розробці планів відвантаження 
вугільної продукції. 

Отже, запропоновано застосовувати клієнтоорієнтований 
підхід до обслуговування споживачів вугільної продукції на основі 
їх диференціації, який на відміну від існуючих, враховує обсяги 
щорічного попиту різних груп споживачів і виявлення їх особли-
востей. 

Виходячи з вищевикладеного встановлено, що сучасні 
умови розвитку національної економіки вимагають від віт-
чизняних вугледобувних підприємств формування та розвиток 
системи довгострокових партнерських взаємовідносин з різними 
групами споживачів вугільної продукції із використанням систем-
ного, процесного та функціонального підходів (рис. 3). 
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Рисунок 3. – Комплексний підхід до організації процесів  

обслуговування споживачів вугільного підприємства в контексті 

концепції маркетингу взаємовідносин (авторська розробка) 

Організація процесів обслуговування 
споживачів в єдиному комплексі, а саме 
здійснення сукупності взаємопов'язаних, 
послідовно здійснених процесів (прогно-
зування обсягів відвантаження вугільної 
продукції споживачам; збір заявок на 
вугільну продукцію; узгодження термінів 
поставок, умов сплати за вугільну проду-
кцію; формування графіків транспорту-
вання з урахуванням часу в дорозі та часу 
розвантаження вагонів або автомобільно-
го транспорту; вибір виду транспорту, 
укладання контрактів на транспортне 
обслуговування з вантажно-транспортним 
управлінням або автотранспортним підп-
риємством; укладання контрактів на пос-
тавку вугільної продукції споживачам) 

Реалізація  

всього переліку функ-

цій управління (про-

гнозування → плану-

вання → організація → 

облік → контроль →  

аналіз → регулювання) 

комплексом послідов-

но здійснених процесів 

обслуговування  

різних категорій спо-

живачів вугільної про-

дукції (велико-, серед-

ньо- та дрібнооптових) 

Системний підхід 

Процесний Функціональний 

Складові синергетичного ефекту: 
 встановлення довгострокових економічно вигідних взаємовідно-
син вугільного підприємства зі споживачами вугільної продукції; 
 підвищення рівня та якості обслуговування споживачів; 
 зниження рівня ризиків і збитків через своєчасне реагування на виник-
нення можливих форс-мажорних обставин під час транспортування  
 й реалізації продукції; 
 скорочення витрат на збутову діяльність у результаті зниження 
простоїв транспорту; 
 планування збутової діяльності вугледобувного підприємства; 
 розширення ринків збуту через появу нових сегментів; 
 своєчасне реагування на зміни попиту споживачів та кон’юнктури ринку; 
 зменшення часу на доставку вугільної продукції; 
 збільшення обсягів відвантаження; 
 підвищення оперативності прийняття управлінських рішень щодо 
організації збутової діяльності 
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Головне призначення системного підходу полягає у досяг-
ненні стратегічної мети діяльності (у даному випадку підвищення 
якості та рівня обслуговування споживачів вугільної продукції), 
процесного – у результативності та ефективності управління, а 
функціонального підходу – в оптимізації системи обслуговування 
різних категорій споживачів через реалізацію всього переліку фу-
нкцій управління. 

Отже, проведений аналіз дає підстави уточнити зміст тер-
міна «маркетинг взаємовідносин» як концепції маркетингу, суть 
якої полягає у формуванні партнерських взаємовідносин при органі-
зації процесів збутової діяльності вугледобувного підприємства на 
основі клієнтоорієнтованого підходу до різних категорій споживачів 
вугільної продукції [Zaloznova, Trushkina, 2017, 18] (рис. 4). 

У результаті аналізу та узагальнення наукових джерел ви-
явлено, що вчені використовують різні терміни для назви концеп-
ції маркетингу взаємовідносин: маркетинг зв’язків; партнерський 
маркетинг; парадигма відносин; маркетинг партнерських взаємо-
відносин; маркетинг взаємодії; маркетинг партнерських відносин; 
маркетинг стосунків; маркетинг утримання клієнтів; управління 
взаємовідносинами з покупцями; орієнтація у напрямі клієнта; 
лояльність клієнта стосовно підприємства; маркетингове партнер-
ство тощо. 

Існуючі наукові підходи до визначення терміна «маркетинг 
взаємовідносин» умовно систематизовано за 3 класифікаційними 
групами: 

– концепція: філософія ведення бізнесу; концепція марке-
тингу; концепція управління взаємовідносинами з клієнтами; кон-
цепція управління маркетинговою діяльністю; 

– діяльність зі створення довготривалих відносин підпри-
ємства з різними контрагентами; 

– процес створення та підтримки взаємовідносин зі спожи-
вачами. 

Доведено, що при організації процесів збутової діяльності 
вугледобувного підприємства доцільним є впровадження концеп-
ції маркетингу взаємовідносин, суть якої полягає у формуванні 
партнерських взаємовідносин на основі клієнтоорієнтованого під-
ходу до обслуговування різних категорій споживачів вугільної 
продукції. Особливість даного підходу на відміну від існуючих 
полягає у виділенні різних груп споживачів вугільної продукції з 
урахуванням обсягів їх щорічного попиту та виявленої специфіки. 
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Рисунок 4.– Основні елементи поняття «концепція  

маркетингу взаємовідносин у діяльності вугледобувного  

підприємства» (авторська розробка) 

Суб’єкти  

Об’єкти  

 

Підсистеми 

Структура 

управління 

– вугледобувне підприємство; 
– різні категорії споживачів вугільної продукції: 
 великооптові (теплоелектростанції), щомісячні обсяги 
поставки вугілля складають від 10 тис. т; 
 середньооптові (посередницькі організації) – від 60–70 т; 
 дрібнооптові (котельні теплопостачання дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів, лікарень, житлових 
будинків і населення) – до 10 т.  

комплекс процесів обслуговування споживачів вугільної 
продукції  

– планування та організація процесів обслуговування спожи-
вачів; 
– реалізація процесів обслуговування споживачів вугільної 
продукції; 
– аналіз функціонування системи партнерських взаємовідно-
син вугледобувного підприємства з різними категоріями 
споживачів вугільної продукції; 
– регулювання процесів обслуговування споживачів вугільної 
продукції 
 
Різні моделі збутової мережі:  
взаємодія вугледобувного підприємства з теплоелектростан-
ціями на основі укладених контрактів на поставку вугілля;  
вугільний синдикат на основі домовленості вугледобувних 
підприємств різних форм власності задля організації, контро-
лю та регулювання спільної збутової діяльності; 
електронна біржова платформа збуту вугілля 

Мета 

Принципи 

підвищення ефективності функціонування вугледобувного 
підприємства;  
за рахунок удосконалення процесів обслуговування різних 
категорій споживачів з використання клієнтоорієнтованого 
підходу 

 – застосування комплексного підходу до організації процесів 
обслуговування споживачів вугільної продукції в єдиному 
комплексі; 
– реалізація всього переліку функцій управління комплексом 
послідовно здійснених процесів обслуговування споживачів 
вугільної продукції; 
– організація процесів обслуговування споживачів вугільної 
продукції має ґрунтуватися на впровадженні сучасних інфор-
маційних технологій (наприклад, CRM/PRM-систем); 
– формування партнерських взаємовідносин вугледобувного 
підприємства з різними категоріями споживачів вугільної 
продукції  
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Запропоновано використовувати комплексний підхід на 

основі інтеграції системного, процесного і функціонального під-

ходів до організації процесів обслуговування споживачів вугільної 

продукції через реалізацію функцій управління. Це сприятиме 

одержанню синергетичного ефекту за рахунок підвищення якості 

сервісу, зменшення часу на доставку вугілля, збільшення обсягів 

реалізації, зниження трансакційних витрат, тобто витрат, пов’яза-

них із залученням споживачів; розширення ринків збуту через 

появу нових сегментів, своєчасного реагування на зміни попиту 

споживачів і кон'юнктури ринку, підвищення прийняття управлін-

ських рішень щодо організації збутової діяльності. 
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Маріола Джвігол-Барош  
 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
1. Менеджер обох статей в теорії та на практиці. У 

сучасній науковій літературі в області менеджменту та економіки 
управлінські функції все більше виконують жінки в процесі 
управління інноваційним підприємством. Це підтверджує і Дж. Б. 
Росенер. М. Джвігол-Барош

1
  у своїй роботі, аналізуючи стилі 

управління, передаючи знання та досвід, заявляючи, що їхнє 
ставлення до співпраці всередині організації є високим. Це 
відрізняється від переваги чоловіків для стилю командного та 
контролю, який часто є авторитарним. 

Аналогічну думку має Г. Фішер
2
, який припускає, що 

жінки мають тенденцію до контекстного мислення - вони бачать 
проблеми ширше, ніж чоловіки-керівники. Вони враховують біль-
ше даних, факторів і варіантів при прийнятті рішень та бачать 
більше способів вирішення проблеми. Їхня перспектива мислення 
та дії - це частина функціонування мережі організації, а не плоска 
структура, орієнтована на лінійний пошук. Хоча чоловіки бачать 
компанію як фрагментований набір різних елементів, жінки 
схильні сприймати її в цілому, тобто як систему взаємозалежних 
та матеріальних і нематеріальних ресурсів, які впливають один на 
одного. 

Управління менеджерами чоловіками характеризується бі-
льшою нещадністю у досягненні мети, вони швидше, ніж їхні жін-
ки колеги приймають рішення, мають більш розвинені навички 
керівництва та більш готові ризикувати. Жінки менеджери більш 
точні у здійсненні діяльності та більше зосереджені на співпраці з 
людьми, а також частіше, ніж чоловіки, зауважують на емоції у 
інших людей, - пояснює А. Вільк

3
. Водночас Р. Кантер

4
 вважає, що 

                                                   
1 Por.: J.B. Rosener: Przywództwo i paradoks płci [w:] Kobiety, mężczyźni i płeć, red. M.R. Walsh, 

Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003,  s. 349 – 352; M. Dźwigoł-Barosz: Kształtowanie kompetencji z 

obszaru inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych., PWN, 

Warszawa 2017, s. 40 i n. 
2 H. Fisher: Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat, Wydawnictwo Jacek 

Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 21-23; H. Dźwigoł: Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa 

górnictwa węgla kamiennego. Difin Warszawa 2007, s. 24 i n. 
3 http://www.egospodarka.pl/72517,Dobry-menedzer-nie-musi-byc-mezczyzna,1,39,1.html; K. 

Obłój: Strategia sukcesu firmy, PWN Warszawa 2000, s. 57 i n. 
4 B. Budrowska, Kobiecy sposób zarządzania i sprawowania władzy, [w:] Szklany sufit. Bariery i 

ograniczenia karier kobiet, (red.) A. Titkow, Warszawa 2003, s. 76 
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стилі управління чоловіками та жінками випливають із структури 
компанії, культурних умов, а не від природних схильностей однієї 
або другої статі. І емоційне посилання на стиль управління пред-
ставлене Г. Рубін, ствердує, що жінки застосовують "управління 
через кохання" (managment-by-love), тоді як чоловіки - "управління 
через страх" (management-by-fear).

5
 

Аналізуючи вищезгадані гносеологічні аспекти проблеми, 
виникає питання, який менеджер може гарантувати кращі резуль-
тати в управлінні бізнесом? Відповідь надається компанією "Diners 
Club", яка представляє результати досліджень в рамках програми 
"Талант Клуб". Вони показали, що більшість людей бачать відмін-
ності в роботі жінок та чоловіків, але вони не думають, що вони 
впливають на їх ефективність та професійні досягнення.

6
 Це до-

слідження доповнено висновками з наступних заголовків: "Ген-
дерна війна"

7
, де понад 500 польських менеджерів відповіли на 

питання, пов'язані з виконанням управлінських функцій чоловіка-
ми та жінками. Згідно з майже двома третинами з них (63%), стать 
не впливає на ефективність роботи менеджера, а більше половини 
респондентів (58%) - на його професійні досягнення. Цікаво, що 
респонденти в основному погодились з тим, що гендерні відмін-
ності існують, але вони не є достатньо значними, щоб реально 
вплинути на якість та ефективність роботи менеджера чоловіка чи 
менеджера жінки. Подібне узагальнення можна знайти у Г. М. 
Пауелл.

8
 

На його думку чоловіків і жінок характеризує схожий 
керівний потенціал, висока мотивація до того, щоб добиватися 
верховенства над іншими. Щоправда підтверджує, що жінки 
частіше ціленаправлені на власний розвиток і цікаві виклики, а 
чоловіки зосереджуються на середовищі роботи, її престижі, мож-
ливостях справляння впливу і прагненню до як найвищих заробіт-
них плат. Жінки ж мають тенденції до демократичного управління, 
а чоловіки до автократичного управління. Звідси його висновок, 

                                                   
5H. Rubin, The Princess. Machiavelli for Women, Nowy Jork 1997, cyt. za: J. Brol, M. Kosior, 

Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społeczno-ekonomiczne), „Kobieta i Biznes” 2004, nr 1 – 4, s. 10; R. 

Miśkiewicz, Organisational structure in the process of integration on the example of iron and steel industry 

enterprises in Poland. Difin 2017, s. 30 i n. 
6 H. Ibarra, R. Ely, D. Kolb: Kobiety na stanowiskach przywódczych. Niewidzialne bariery w drodze 

na szczyt:,  „Harvard Business Review”, luty 2014, s. 43-44.  
7 http://www.talentclub.pl/wiedza.php?fid=529 

 
8 G.N. Powell, Przywództwo i płeć: Vive la différence?, [w:] Kobiety, mężczyźni i płeć,(red.) M.R. 

Walsh, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 362; H. Dźwigoł: Kontroling w procesie zarządzania współczesnym 

przedsiębiorstwem. Gliwice 2011, s. 50 i n. 
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що небагато є приводів, щоб вірити, що тільки жінки або тільки 
чоловіки можуть стати досконалим менеджером. Представники 
кожної статі можуть бути «прекрасними, середніми або поганими 
менеджерами»

9
.  Слід зазначити, що при аналізі управлінських 

процесів сучасного підприємства стилі жіночої та чоловічої діяль-
ності досить сприятливі для співпраці. Це означає, що підприєм-
ства повинні скоріше використовувати таланти як жінок, так і чо-
ловіків, тоді будуть побудованi передумови функціонування еко-
номіки іпідприємства, угрунтовані на знаннях.      

Авторка протягом багатьох років вивчає цю проблему з 
різних аспектів бачення цих проблем, доходячи цікавих висновків, 
що випливають з емпіризму

10
. Тому вона вважає, що образ жінки, 

яка не обмежується материнством, сімейними справами чи самою 
вагітністю, впливає на її ефективне управління. Проте жінки 
сприймаються як більш емоційні, ніж чоловіки, які, на думку ре-
спондентів, характеризуються "Тверезим мисленням". Цю думку 
підтверджують навіть 50% респондентів. Лише 7% респондентів 
виберуть жінку, а 36% вважають, що гендер не має значення для 
них на керівній посаді. Для 6% респондентів важко висловити 
думку з цього питання. Дослідження, яке було проведено в 2013-
2014 роках, охоплює 228 респондентів, які представляють 14 ком-
паній з 7 різних галузей промисловості. Цікаво, що, на думку ре-
спондентів, жінки дуже приємні та емоційні, і вони не відчувають 
дратівливості у ситуації, вони можуть оцінити чоловіків на роботі. 
Вони краще переносять поразки ніж чоловіки, приділяють більше 
значення великим проблемам і отримують більше задоволення від 
роботи, ніж досягнення просування на посаді.      

Сучасна ринкова економіка, заснована на знаннях і мере-
жах, формує нові правила дій для менеджерів - незалежно від їх 
статі. Серед них і ті, що стосуються тактики управління - вимаган-
ня, оскільки вони настільки ефективні для побудови кар'єри. Од-
нак виявляється, що таке рішення не принесе їм користі. Це зазна-
чено, наприклад, А. Гамролом, H. Dźwigoł

11
 що в епоху гло-

балізації ефективність управління інноваційним підприємством 

                                                   
9G.N. Powell, Przywództwo i płeć: Vive la différence?, [w:] Kobiety, mężczyźni i płeć,(red.) M.R. 

Walsh,           Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 362; A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek, M. Piłat, G. Pollok: 

Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie., WAE Katowice 2009, s. 38 i n. 
10 M. Dźwoigoł-Barosz: Roles of business leaders of modern enterprises. Women and Men in Busi-

ness,       Difin, Warszawa 2018, s. 42 I n. 
11 A. Hamrol: Strategie i praktyki sprawnego działania LEAN, SIX SIGMA i inne, PWN Warszawa 

2015, s. 27 i n; H. Dźwigoł: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Gliwice 2013, s. 193 i n. 
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має багато вимірів. Вони можуть, наприклад, посилатися на: якість 
управління, фінансові показники керованого підприємства, задо-
воленість клієнтів та інші. Вони також можуть безпосередньо вип-
ливати з того, як реалізується стратегія компанії, її ідентичність та 
позиція на ринку.     Тому менеджери повинні вирішувати різні 
сценарії подій, роблячи їх компанії гнучкими та еластичними. І це 
вимагає від менеджерів передусім ентузіазму, активності, 
послідовного прагнення до цілей та глибоких предметних знань. 

Чи по відношенню до вищезгаданого криза може визна-
чити інші стандарти і стилі управління? Чи чоловіча тактика 
направлена на якість, дієвість, чи скоріше тактика дії, угрунтована 
на раціональних аргументах, має бути прерогативою менеджерів 
обох статей

12
 .   

2. Вплив процесів глобалізації в економіці на емоцій-
ний інтелект лідера. Глобалізація методів управління, комплек-
сний підхід до управління якістю (TQM), підвищений інтерес до 
статистичних методів в управлінні та швидко розповсюджуваних 
ІТ-системах означає, що в управлінських процесах слід врахо-
вувати нові чинники. Важливим виявилося цілеспрямоване мис-
лення, яке, на думку Г. Фішера

13
, віддає перевагу жінкам. Чоловіки 

повинні цього навчитися, тоді як жінкам потрібно розгадати їхні 
ресурси та таланти. За словами Т. Петерса

14
, жінки краще підхо-

дять на лідерів, ніж чоловіки, тому що вони більш рішучі та легше 
здобувають довіру, ніж чоловіки. За його словами, жінки також є 
кращими продавцями (завдяки високим комунікативним навич-
кам) та інвесторами (завдяки обережному прийняттю рішень), 
вони освічені та відкриті до змін, мають таланти, які дуже потрібні 
в новому діловому середовищі. Також нові умови функціонування 
підприємств надають перевагу жінкам, оскільки вони приділяють 
ієрархії меншу вагу ніж чоловіки, легше нав'язують контакти і 
підтримують зв'язки, частіше співпрацюють ніж змагаються. 
Також I. Maєвська-Oпелка підкреслює значення інтуїції у верхо-
венстві іншими, а та є ознакою  жінок і донедавна жоден бізнесмен 
не відважився б визнати її застосування з побоювання перед 

                                                   
12Raport z badania mechanizmów budowania pozycji w organizacji oraz sposobów wywierania 

wpływu przez osoby zajmujące wyższe stanowiska menedżerskie w Polsce: Kobiety i władza w biznesie.  Czy 

płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? Deloitte, październik 2012 s. 20.  
13 „H. Fisher: Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat, Wydawnictwo Jacek 

Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 21-23. 
14 T. Peters: Biznes od nowa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005; R. Miśkiewicz: 

Knowledge transfer in merger and acquisition processes in the metallurgical industry. PWN Warszawa 2016, s. 

49 I n. 
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наражанням на смішність.
15

 Це спричиняє, що все частіше підста-
вою істотних знань менеджера стає емоційна інтелігентність, яка 
має особливе значення у лідера. Докладні її компоненти заключає 
модель D. Golemana що представлена на рис. 1.  

 
 

Рисунок 1. – Модель емоційної інтелігентності 
Джерело: власна розробка на підставі D. Goleman: Inteligencja 
emocjonalna, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997, s. 35. 

 

Емоційна інтелігентність лідера за Д. Големаном має вели-
чезне значення. Його дослідження показують, що успіх роботи 
менеджера високого рівня залежить від неї. Тому це поєднання 
самосвідомості, соціальної свідомості, самоконтролю та управлін-
ня відносинами, що позитивно впливає на інших. У своєму до-
слідженні він визначив 12 ключових компетентностей, які 
відрізняють видатних лідерів, лідерів та менеджерів. Це: емоційна 
самосвідомість, емоційний самоконтроль, зосередженість на до-
сягненні цілей, позитивний світогляд, адаптивність, емпатія, ор-
ганізаційна обізнаність, вміння взаємодіяти, роль вчителя та 

                                                   
15I. Majewska-Opiełka, Umysł lidera…, op. cit., s. 67; J. Gut, W. Haman: Psychologia szefa. Szef to 

zawód. Helion Gliwice 2015, s. 41 i n. 
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наставника, управління конфліктами, натхненне лідерство, робота 
в команді

16
. 

Варто також відзначити, що А. Саваф і Р. К. Купер вважа-
ються представниками глобальних досліджень емоційного інте-
лекту в організації та управлінні. Вони є творцями

 
чотирьох стов-

пів емоційної розвідки, а також EQ-карт та еквівалентів ор-
ганізаційних профілів. Вивчення емоційного інтелекту також ви-
конували Г. Гарднер

17
, Д.Р. Карузо і П. Саловей

18
. 

Компетенції у сфері емоційного інтелекту доповнюють 
раціональний інтелект. Тим часом кількість менеджерів, які, не-
зважаючи на високий загальний (академічний) інтелект, знання та 
компетенції предмету, не мають успіху в управлінській діяльності, 
напрочуд велика. Це стосується не тільки менеджерів

19
.
 

Емоційна інтелігенція у професійній діяльності лідера, хо-
ча це як і раніше суперечлива теорія як теоретична конструкція, 
часто розглядається як дуже важливий чинник, що визначає діяль-
ність людини

20
. Особливо це стосується сфери праці та управління, 

або, більш широко, функціонування людей в організації. Ймовір-
но, це пов'язано зі зміною парадигми в управлінській науці. Ця 
зміна полягає у відходженні від об'єктивної, економічної, найчас-
тіше заснованої на категоріях прибутку, характеристики людей 
(менеджерів) та цілих організацій до м'яких, міжособистісних ха-
рактеристик, що вказують на задоволення, самореалізацію або 
добробут клієнтів, споживачів, а також працівників.

21 

З наявних результатів досліджень, а також спостережень за 
поведінкою ділових людей, виявляється, що лише близько 40-45% 
професійних успіхів випливають із знань і хорошої підготовки 
фахівців, а також загального інтелекту. В інших випадках постійна 
робота над собою, самодисципліна та особистість є вирішальними, 
і саме в цьому найголовнішою виявилася група функцій, званих 

                                                   
16 D. Goleman: Social Intelligence: The New Science of Social Relationships (2006) Bantam Books 
17H. Gardner: Frames of Mind. Theory of Multiple Intelligences, Basic Books, New York 1989.   
18 D.R. Caruso, P. Salovey: Inteligentny emocjonalnie menedżer, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 

2009, s. 8-9.   
19 H. Bieniok: Rola inteligencji emocjonalnej menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] 

Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, (red). M. Czerska, M. Gableta, TNOiK „Dom 

Organizatora”, Toruń 2011, s. 18.  
20 Śmieja M., Orzechowski J.: Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje, [w:] M. Śmieja, 

J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje, PWN, Warszaw 2008; 
21Henry J.: Pozytywna i kreatywna organizacja, [w:] P.A. Lindley, S. Joseph (red.), Psychologia 

pozytywna w praktyce, PWN, Warszawa 2007 



115 

 

сучасним емоційним інтелектом. 
22

 Звідси, ймовірно, виправдано 
зробити висновок, що емоційний інтелект відіграє значну роль у 
створенні професійного успіху.  

Дослідження емоційного інтелекту все більше показують, 
що жінки досягають кращих результатів, ніж чоловіки, майже у 
всіх його компонентах. У них більше емпатії (розпізнавання та 
читання чуттєвих почуттів); вони легше визнають і називають свої 
почуття; краще зносять розлади та стрес; показують більшу 
здатність концентруватися, а частіше і більш ефективно вирішу-
ють конфлікти та міжлюдські проблеми.

23
 Тому вони вкладаються 

в традиційну модель С.Р. Ковея поєднуючу в собі аспекти лідер-
ства з керівництвом.  

Аналізуючи результати численних спостережень,
24

 можна 
стверджувати, що бар'єрами, які перешкоджають просуванню 
жінок, є: відсутність упевненості в собі та віри в себе, а також 
врахування думок і упереджень навколишнього середовища. Не 
існує жодних правових норм щодо їх дискримінації. Це також 
підтверджується результатами опитувань,

25
 які показують, що, хоча 

майже половина чоловіків вважаються винятково або дуже амбіцій-
ними, у випадку жінок лише третина респондентів це вважають. 
Хоча цей відсоток зростає серед жінок, які працюють у бізнесі, 43% 
жінок признаються у схильності до великих амбіцій. Отже у гонитві 
до вершин вони програють чоловікам, хоча вони добре освічені, 
мають знання та необхідні компетенції, щоб займати ключові пози-
ції на підприємствах. Часто теж відноситься до млявості у процесі 
прийняття рішень, і навіть бездіяльності. Це негативно впливає на 
їхню кар'єру та особисті успіхи та переводить у залежність між 
компетенціями та стресом. Їх повний розмір показано на рис. 2. 

Тому слід звернути увагу на роль емоційного інтелекту, 
який у поєднанні з використанням мови партнера в спілкуванні, а 
також легкістю встановлення та підтримання контактів визначає у 
жінок досягнення успіхів. Варто підкреслити, що ці навички знач-
ною мірою визначають майстерність ефективного управління. 

                                                   
22 H. Bieniok: Inteligencja emocjonalna jako czynnik sukcesu menedżera oraz kluczowe wyzwanie 

dydaktyczne na studiach ekonomicznych, [w:] L. Żabiński, S. Smyczek (red.), Kierunki studiów ekonomicznych – 

nowe uwarunkowania i wyzwania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 69.   
23 S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2005, s. 489. 
24 A. Wiecka: Menedżerki w polskich firmach. Punkt widzenia. Potrzebna jest wiara we własne siły, 

„Harvard Business Review”, luty 2014, s. 74.  
25 S.A. Hewlett, C. Buck Luce: Odejścia i powroty. Czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na 

ścieżce zawodowej. [w:] Kobiety i biznes, Helion, Gliwice 2006, s. 19. 
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Рисунок 2. – Зв'язок між компетенціями  

та тиском ринку праці 
Джерело: A. Bańka: Proaktywność i decyzyjność. Nowe miary adaptacji 
twórczej do rozmytej rzeczywistości rynku pracy. /w/ V. Drabik-Podgórna, M. 
Podgórny (red) Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a 
wspieranie rozwoju kariery. Wydawnictwo Marszałek, Toruń, 2016, s. 31 

 
Значна частина польського суспільства все ще підтримує тра-
диційний розподіл ролей та сфер діяльності між чоловіками і жін-
ками. Егалітарні погляди та ставлення до соціальної гендерної 
нерівності складаються переважно молодими та освіченими людь-
ми. Це оптимістично, але чи передбачає це відповідну поведінку 
усвоїх сім'ях та на робочих місцях?

26
Тут варто зазначити, що 

послідовно виникаючий і важливий фактор, що визначає зростання 
жіночого підприємництва, є зміна підходу до цієї проблеми. Про 
позитивне сприймання польками діяльності на власний рахунок як 
однієї з форм працевлаштування і здобування грошових ресурсів 
свідчать результати представленого дослідження, проведеного 
Головною Торговою Школою і Державною Господарською Пала-
тою в 2007 р. у рамках проекту "Нові кваліфікації, робота і 

                                                   
26 Dzwonkowska–Godula K., Postawy studentów wybranych kierunków studiów wobec nierówności 

płci w Polsce, Kultura i Społeczeństwo, 2008, rok LII, nr 3., s. 71 
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підприємництво для жінок".
27 

Це показує, що трохи більше поло-
вини жінок у Польщі (52%) зазначили, що краще керувати влас-
ним бізнесом, ніж бути найманим працівником. 
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Ірина Підоричева,  

Вячеслав Ляшенко 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ СТАРООСВОЄНИХ  

ТЕРИТОРІЙ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ  

ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Регіон ESEE (Східна та Південно-Східна Європа) та Украї-

на представляє особливий інтерес для Європейського Союзу (ЄС) 

завдяки своєму унікальному геологічному потенціалу та наявності 

вторинної сировини.  

Забезпечення надійного та безперешкодного доступу до 

сировинних матеріалів має вирішальне значення для економіки 

Європи та викликає її постійне занепокоєння по ряду причин: 

 у ЄС нараховується близько 30 млн. робочих місць, збе-

реження яких залежить від наявності сировинних матеріалів 

(European Commission, 2018a);  

 сировина знаходиться на початку виробничого ланцюж-

ка доданої вартості, тому її доступність впливає на подальше ви-

робництво; 

 багато галузей промисловості пов’язані з сировиною – 

це металургійна промисловість, неметалева мінеральна промис-

ловість, мінеральні та неенергетичні видобувні галузі промислово-

сті, лісова промисловість (European Commission, 2018b);   

 технологічний прогрес і якість життя населення зале-

жать від доступності сировини. Наприклад, смартфон може місти-

ти до 50 різних видів металів, всі з яких забезпечують його неве-

ликі розміри, малу вагу та функціональність (European Commis-

sion, 2018c); 

 сировина використовується у виробництві чистих тех-

нологій, які є незамінними у вітрових турбінах, сонячних батареях, 

електромобілях і енергозберігаючому освітленні.  

Враховуючи стратегічну важливість сировини для стійкого 

розвитку переробної промисловості ЄС, забезпечення зайнятості 

та високого рівня життя населення, створення сучасних техноло-

гій, Європейська Комісія реалізує ряд ініціатив, спрямованих на 

забезпечення безпечної та безперервної пропозиції на європейський 

ринок сировинних матеріалів, а саме:  

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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1. Ініціативу у сфері сировинних матеріалів (Raw Materials 

Initiative) (Communication, 2008), яка була висунута у 2008 р. для 

вирішення проблем, пов’язаних із доступом до сировини. Центра-

льним елементом цієї Ініціативи є список критичних сировинних 

матеріалів (critical raw materials (CRMs)), створення якого мало на 

меті виявити сировину з високим економічним значенням для єв-

ропейської промисловості та високим ризиком поставок.  

Список критичних сировинних матеріалів для ЄС підлягає 

регулярному оновленню не рідше одного разу на три роки з тим, 

щоб відобразити розвиток виробництва, ринків і технологій. Пер-

ший список був опублікований у 2011 р. і містив 14 CRMs; другий 

– 20 CRMs; третій, опублікований у 2017 р., – складається з 27 

CRMs (Communication, 2017). До останнього списку включено 9 

нових матеріалів, які не увійшли до списку 2014 р.: барит, вісмут, 

гафній, гелій, натуральний каучук, фосфор, скандій, тантал, вана-

дій (табл. 1).  

 

Таблиця 1. – Список критичних сировинних матеріалів (CRMs) 

Європейського Союзу 2017 року  

CRMs (27) 

Сурма 
Плавиковий шпат 

(флюорит) 

Метали  

платинової групи 
Фосфор 

Барит Галій Магній Скандій 

Берилій Германій Природний графіт Кремній 

Вісмут Гафній 
Натуральний  

каучук 
Тантал 

Бура Гелій Ніобій Вольфрам 

Коксівне 

вугілля 

Важкі рідкоземельні 

матеріали 

Легкі рідкісно-

земельні матеріали 
Ванадій 

Кобальт Індій Фосфатна скала 
 

Джерело: [European Commission, 2018с]. 

 

Основними світовими виробниками CRMs є Китай, на час-

тку якого припадає 70% світової пропозиції CRMs і 62 % їх поста-

вок до ЄС (наприклад, сурма, магній, природний графіт, рідкісно-

земельні елементи), США (берилій і гелій), Південна Африка (ме-

тали платинової групи), Росія (скандій, ванадій, вольфрам), Брази-

лія (ніобій), Туреччина (бура). Ризики, пов’язані з концентрацією 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
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виробництва CRMs лише в окремих країнах, у багатьох випадках 

поглиблюються низьким ступенем заміщення та низькою швидкіс-

тю переробки. Створення списку CRMs має на меті (Communica-

tion, 2017):  

забезпечити безпеку та безперебійність поставок сировини 

за рахунок їх диверсифікації з різних географічних районів;  

визначати інвестиційні потреби, які можуть допомогти по-

легшити залежність ЄС від імпорту сировини;  

стимулювати виробництво критичних сировинних мате-

ріалів шляхом підвищення активності у гірничодобувній та пере-

робній промисловості ЄС;  

звернути увагу на важливість критичної сировини у пере-

ході до низьковуглецевої та ресурсоефективної економіки, сприяти 

її ефективному використанню та переробці;   

підвищити обізнаність держав-членів, підприємств та інве-

сторів ЄС про потенційні ризики поставок сировини і можливості 

їх зниження;  

надати підтримку дослідженням та інноваціям у вирішенні 

проблеми доступу до сировини в рамках програми «Горизонт-

2020» (розмір фінансування становить 600 млн. євро (Auffret & 

Chanes, 2017). 

2. Другою ініціативою є Європейське інноваційне парт-

нерство
1
 у сфері сировинних матеріалів (The European Innovation 

Partnership on Raw Materials) (European Commission, 2018d) – пла-

тформа для зацікавлених сторін, в якій приймають участь предста-

вники промисловості, державних служб, наукових кіл і неурядових 

організацій для просування інновацій в сировинному секторі еко-

номіки. Місія Партнерства полягає в наданні рекомендацій Євро-

пейській Комісії, державам-членах і приватним суб’єктам щодо 

новаторських підходів у вирішенні проблем, пов’язаних з сиро-

винними ресурсами. Ці рекомендації стосуються розвитку техно-

логій виробництва сировини і матеріалів-замінників, рамкових 

умов ведення гірничодобувної промисловості та управління відхо-

дами, формування необхідних знань та навичок фахівців, зайнятих 

у сировинному секторі економіки, міжнародного співробітництва. 

                                                   
1 Європейські інноваційні партнерства – ініціатива ЄС, започаткована в межах стратегії «Єв-

ропа-2020. Стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання» для об’єднання учасників інновацій-

ного процесу від досліджень до ринкового освоєння та поширення інновацій з метою оптимізації спіль-

них зусиль у вирішенні ключових завдань ЄС. 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Мета Партнерства – допомогти підвищити внесок сировинного 

сектору економіки у ВВП ЄС до рівня 20% до 2020 р.  

Таким чином, Європейський Союз має амбіційну довго-

строкову ціль: перетворити сировинну залежність у стратегічну 

силу Європи. Для цього передбачається підвищити конкурентосп-

роможність, забезпечити зростання та привабливість європейсько-

го сировинного сектору економіки за допомогою радикальних 

інновацій та підприємництва. Це потребує проведення міждисцип-

лінарних досліджень, поєднання зусиль всіх складових трикутника 

знань – бізнесу, наукових установ та університетів – по всьому 

ланцюжку створення вартості. Передбачається, що спільні зусилля 

у цьому напрямі дозволять, зокрема до кінця 2019 року (European 

Institute of Innovation & Technology, 2018): 

розробити 50-80 нових або покращених продуктів і проце-

сів та просувати їх за допомогою 10-20 новостворених стартапів;  

розробити 120-180 патентів і комерціалізувати 5-15 з них;  

підготувати 300-600 високоосвічених фахівців;  

створити 500-1500 робочих місць.  

Все це у сукупності має сприяти підвищенню конкуренто-

спроможності промисловості та інноваційного потенціалу ЄС.  

Для України політика і стратегія Європейського Союзу у 

сфері сировинних матеріалів є наочним свідченням стратегічної 

важливості староосвоєних територій та має слугувати орієнти-

ром у розробці та застосуванні власних заходів щодо збереження 

та розвитку їх потенціалу. Доступність сировинних матеріалів 

має вирішальне значення для забезпечення міцної індустріальної 

бази як основи зростання, безпечного та стійкого функціонування 

вітчизняної економіки. Адже 48% промислового потенціалу Украї-

ни і близько 20% її трудових ресурсів пов’язані з видобутком і ви-

користанням корисних копалин (Verkhovna Rada of Ukraine, 2011).  

Україна належить до країн, які володіють найбільшими у 

світі запасами мінеральних ресурсів, представлених горючими, 

металічними і неметалічними корисними копалинами. З 120 видів 

корисних копалин, які споживає людство, в надрах України вияв-

лено 20 тис. родовищ і проявів 117 видів корисних копалин 

(Verkhovna Rada of Ukraine, 2011). Стан запасів родовищ окремих 

мінеральних ресурсів України та освоєння їх видобутку за облас-

тями представлено в табл. 2, на рис. 1-3.  
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Таблиця 2. – Розподіл запасів окремих видів мінеральних ресурсів 

України по областях (станом на початок 2017 р.) 

Область 

Кількість 
родовищ 

(з них 
розроб-

ляються) 

Балансові запаси 
2
, тис. т. 

Видобу-
ток, тис. т. A + B + C1 C2 

Вугілля буре 

Дніпропетровська 21 1 320 644 258 053 - 

Житомирська 2 10 884 - - 

Закарпатська 4 39 100 - 9 

Кіровоградська 44 750 833 39 604 - 

Харківська 1 389 985 - - 

Черкаська 8 82 238 1 524 5 

Всього 80 (3) 259368 299181 14 

Вугілля кам’яне 

Волинська 11 68 985.00 - 114 

Дніпропетровська 54 10 705 755 2 923 009 10 828 

Донецька 407 13 536 970 4 479 623 9 881 

Луганська 550 14 309 854 3 508 448 5 035 

Львівська 25 1 028 607 235 178 980 

Харківська 6 1 987 130 94 019 - 

Всього 1054 (469) 41568316 11240277 26838 

Руди заліза 

АР Крим 8 868 733.00 313 278.00 - 

Дніпропетровська 30 10 321 797,5 2 995 750,10 113 056,90 

Донецька 1 283 503,6 2 864,50 - 

Запорізька 8 2 490 910 801 182 4 358 

Кіровоградська 7 340 041 52 964 5 741 

Полтавська 6 5 420 918,2 3 201 718,7 40 853 

Всього 60 (26) 13152748,5 854146 50952 

Руди марганцю 

Дніпропетровська 3 595 438,90 20 787 2 874,06 

Запорізька 1 1 578 201 148 405 - 

Херсонська 1 6 036,9 28 080,9 - 

Всього 5 (4) 2179676,80 169192 2 874,06 

                                                   
2 До категорії А належать детально розвідані запаси корисних копалин з виявленими типами і 

сортами мінеральної сировини, а також геологічними факторами, що визначають умови її видобування. 

Категорія В – попередньо розвідані запаси корисних копалин з недостатньо з’ясованим просторовим 

розподілом типів мінеральної сировини. Категорія С1 – запаси розвіданих родовищ корисних копалин на 

ділянках складної геологічної будови. Категорія С2 включає перспективні запаси, які прогнозують за 

межами розвіданих частин родовищ корисних копалин на основі інтерпретації їх геологічної будови. Запаси 

категорій А + В + С1 є основною для проектування нових гірничобудівних підприємств (шахт, кар’єрів, 

рудників тощо), запаси категорії С2 – можливим резервом (Encyclopedia of Modern Ukraine, 2010).  
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Область 

Кількість 
родовищ 

(з них 
розроб-

ляються) 

Балансові запаси 
2
, тис. т. 

Видобу-
ток, тис. т. A + B + C1 C2 

Руди хрому 

Кіровоградська 3 
1 575,06 (руди 

хрому) 
384,416 (Сr2O3) 

- - 

Всього 3 (0) 
1 575,06 (руди 

хрому) 
384,416 (Сr2O3) 

- - 

Руди алюмінію (боксит) 

Дніпропетровська 1 6 403 12 482 - 

Всього 1(0) 6 403 12 482 - 

Руди міді 

Волинська 1 - 
20488 (руда) 

73 (метал) 
- 

Всього 1(1) - 
20488 (руда) 
73 (метал) 

- 

Руди свинцю та цинку 

Житомирська 1 
2065,9 (руда) 
29,75 (цинк) 

769,8 (руда) 
10,05 (цинк) 

- 

Закарпатська  3 
19 653,50 (руда) 
301,5 (свинець) 
694,00 (цинк) 

19313,7 (руда) 
368,51 (свинець) 

821,4 (цинк) 
- 

Всього  4 (2) 
21719,4 (руда) 

301,5 (свинець) 
723,75 (цинк) 

20083,5 (руда) 
368,51 (свинець) 
831,45 (цинк) 

- 

Германій 
3
 

Волинська 1 
37 837 (вугілля) 

218,3 
(германій, тонн) 

  

Дніпропетровська 25 
1 029 909 (вугілля) 

7 887,7 (герма-
ній, тонн) 

1 609 466 (ву-
гілля) 

11 282,30 (гер-
маній, тонн) 

9 577 (ву-
гілля) 
73,60 

(германій, 
тонн) 

Донецька 109 

4 127 298 (вугіл-
ля) 

17 014,80  
(германій, тонн) 

4 249 137 (ву-
гілля) 

21 864,50 (гер-
маній, тонн) 

4 198 (ву-
гілля) 
10,7 

(германій, 
тонн) 

                                                   
3 Германій вилучають з кам’яного вугілля (Донецький і Львівсько-Волинський вугільні басей-

ни), лігнітів (Закарпаття) та магнетитових кварцитів (Криворізько-Кременчуцький залізорудній басейн).  
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Область 

Кількість 
родовищ 

(з них 
розроб-

ляються) 

Балансові запаси 
2
, тис. т. 

Видобу-
ток, тис. т. A + B + C1 C2 

Луганська 79 

2 404 577 (вугіл-
ля) 

12 840,92  
(германій, тонн) 

2 530 629 (ву-
гілля) 

16 872,74 (гер-
маній, тонн) 

562 (ву-
гілля) 
1,95 

(германій, 
тонн) 

Львівська 5 
370 217 (вугілля) 

1 043,93  
(германій, тонн) 

100 708 (вугіл-
ля) 

699,40  
(германій, 

тонн) 

- 

Харківська 1 
25 307 (вугілля) 
230 (германій, 

тонн) 

1 229 (вугілля) 
11,20 (герма-

ній, тонн) 
- 

Всього 220 (79) 

2 800 101 (вугіл-
ля) 

31129,65 (гер-
маній, тонн) 

6881703 (ву-
гілля) 

39447,84 (гер-
маній, тонн) 

4760 (ву-
гілля) 

12,65 (ге-
рманій, 
тонн) 

Сапоніт 

Хмельницька 2 22 663 11 989,70 - 

Всього 2 (1) 22 663 11 989,70 - 

Сапропель 

Волинська 190 55 067 11 296 - 

Київська 2 1 285 - - 

Рівненська 37 6 237 1 418 - 

Сумська 55 1 505 4 981 - 

Харківська 22 - 6 456 - 

Чернігівська 2 - 60 - 

Всього 308 (3) 64094 24211 - 

Плавиковий шпат (флюорит) 

Вінницька 1 
4 157,50 (руда) 
589,70 (СаF2) 

13 710,30 (руда) 
1 920,80 (СаF2) 

- 

Донецька 1 
1 927 (руда) 
1 231 (СаF2) 

300 (руда) 
167 (СаF2) 

- 

Житомирська 1 - 
10 278 (руда) 
167,63 (СаF2) 

- 

Всього 3 (0) 
6084,5 (руда) 
1820,7 (СаF2) 

24288,3 (руда) 
2255,43 (СаF2) 

- 

Складено за: [Mineral Resources of Ukraine, 2017a]  
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Рисунок 1. – Нафтогазогеологічне районування території України 
Джерело: [Mineral Resources of Ukraine, 2017c] 
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Рисунок 2. – Розповсюдження покладів твердих горючих корисних копалин  

на території України  
Джерело: [Mineral Resources of Ukraine, 2017c]  
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Рисунок 3. – Металогенічне районування України 
Джерело: [Mineral Resources of Ukraine, 2017b]  
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Серед горючих корисних копалин (природного газу, газового 
конденсату, нафти, вугілля, торфу, горючих сланців) найбільшими 
є промислові запаси кам’яного та бурого вугілля, зосереджені у 
Донецькому кам’яновугільному басейні, Львівсько-Волинському 
вугільному басейну та Дніпровському буровугільному басейні 
(рис. 2). Разом з тим ступінь забезпеченості газоподібними та рід-
кими горючими мінеральними ресурсами та їх видобуток є недо-
статніми для підтримання необхідного рівня енергетичної безпеки 
держави. Ця ситуація ускладнюється дефіцитом вугілля (здебіль-
шого енергетичних марок), який відчуває Україна через військовий 
конфлікт на Донбасі. Багато підприємств Донецької та Луганської 
областей, зокрема вугільних, були змушені призупинити свою дія-
льність або працювати епізодично не на повну потужність і на да-
ний час перебувають на території, не підконтрольній Україні; об-
ладнання деяких з них частково або повністю було вивезено до 
Росії, розібрано на металобрухт. 

Родовища металічних корисних копалин України представ-
лені рудами чорних, кольорових, рідкісних і дорогоцінних металів. 
Наразі найбільш інтенсивно видобуваються руди заліза, марганцю, 
урану і титану та германій (див. табл. 2). За результатом геолого-
розвідувальних робіт підтверджено перспективність промислової 
розробки нових для України металічних корисних копалин – міді (1 
родовище, розташоване у Волинській області), алюмінію (1 родо-
вище, Дніпропетровська область), нікелю і кобальту (відповідно 12 
і 11 родовищ, які розташовані у Дніпропетровській, Кіровоградсь-
кій та Миколаївській областях), танталу і ніобію, стронцію 
(1 родовище, Запорізька область), ванадію (12 родовищ, Дніпропе-
тровська, Житомирська, Київська області), літію, скандію, золота, 
срібла (2 родовища; Закарпатська, Луганська області) та інших 
(Mineral Resources of Ukraine, 2017b) – із започаткуванням видо-
бутку яких пов’язані потенційні можливості нарощення промис-
лового та експортного потенціалу країни.  

Важливе значення для забезпечення стійкої роботи бага-
тьох видів промислової діяльності мають неметалічні (неметало-
вмісні) корисні копалини з огляду на їх багатоцільове призначення. 
Вони широко застосовуються в харчовій, хімічній, фармацевтич-
ній, паперовій, металургійній промисловості, в галузях виробницт-
ва будівельних матеріалів, гумових, керамічних, фарфорово-
фаянсових виробів, сільському господарстві та інших. Неметалічні 
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корисні копалини є найбільш поширеною групою мінеральної си-
ровини. Їх поділяють на гірничохімічні та гірничотехнічні корисні 
копалини, неметалічні корисні копалини для металургії та будів-
ництва, а також коштовне та колекційне каміння. В Україні най-
більш розвіданими родовищами є глини, каолін, графіт, сіль натріє-
ва, сіль калійна, солі магнієві, вапняк флюсовий, крейда, камінь 
будівельний, пісок будівельний, пісок формувальний. З різним рів-
нем детальності вивчено родовища перспективних для промислової 
розробки гірничохімічних корисних копалин: сапонітів (вони мо-
жуть бути широко використані в хімічній промисловості, фармаце-
втичній галузі, сільськогосподарському виробництві, охороні на-
вколишнього середовища); сапропелю (одного з не багатьох видів 
неметаловмісної мінеральної сировини, належний видобуток якої 
сприяє оздоровленню навколишнього середовища без значних ви-
трат на рекультивацію та утилізацію відходів); флюориту (широко 
застосовується у чорній та кольоровій металургії, хімічній промис-
ловості, у виробництві скла і цементу) (Mineral Resources of 
Ukraine, 2017d) (див. табл. 2).  

Зважаючи на невідновлюваність мінеральної сировини, її 
цінність у підтриманні високих рівнів економічного розвитку 

1
, 

наявні та перспективні для промислової розробки на територіях 
України родовища мінеральних корисних копалин, які користують-
ся високим попитом на світовому ринку, необхідно:  

підвищити ефективність використання мінеральних ресур-
сів, у тому числі шляхом застосування сучасних методів і техноло-
гій їх видобутку, переробки та споживання; 

наростити інвестиції в геолого-розвідувальні роботи та ви-
добуток окремих перспективних видів мінеральних корисних ко-
палин – руд рідкісних металів, рідкісноземельних матеріалів, гір-
ничохімічних корисних копалин, – промислова розробка яких є 
економічно рентабельною;  

впроваджувати проактивні стратегії міжнародного науково-
освітнього співробітництва на двосторонньому та багатосторон-
ньому рівнях, насамперед з вченими країн «Східного партнерства» 
та регіону ESEE, в питаннях вирішення спільних проблемних пи-
тань у сфері сировинних ресурсів, у тому числі щодо пошуку за-
мінників рідких видів мінеральної сировини, підготовки високок-

                                                   
1 Досвід розвинутих країн світу свідчить, що економічний розвиток неминуче супроводжу-

ється нарощенням обсягів споживання мінеральних ресурсів (Verkhovna Rada of Ukraine, 2011).  
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валіфікованих кадрів, визначення інноваційних перспектив розвит-
ку староосвоєних територій.  

Аналіз даних державної статистики свідчить про вираже-
ний індустріальний характер економіки Дніпропетровської, Доне-
цької 

2
, Полтавської та Харківської областей, які мають розвинені 

видобувні галузі 
3
. Як видно з табл. 3, вони забезпечують основний 

внесок у валову додану вартість добувної промисловості України 
(79,1%). На територіях цих областей зосереджені значні запаси 
всіх видів мінеральних ресурсів, родовища яких або знаходяться в 
розробці, або визначені перспективними для дослідно-промис-
лового освоєння.  

Сумарна частка цих областей у валовій доданій вартості 
України протягом останніх років коливалась в межах 30,2-26,4 % 
(рис. 4), в обсягах випуску України – в межах 33,4-28,2% (рис. 5). 
Найвищі значення цих показників зафіксовані у 2012 р., найниж-
чі – у 2016 р., що обумовлено істотним падінням внеску Донецької 
області – більше, ніж на 50% по обох показниках. Проте, економі-
чне значення цієї староосвоєної території для України залишається 
високим: на частку Донецької області припадає 5,8% ВВП Украї-
ни, вищими є лише внески Харківської області (6,5% ВВП), Дніп-
ропетровської області (10,2% ВВП) і м. Києва (23,4% ВВП) (Valo-
vyi rehionalnyi product, 2018, 29).  

В меншій мірі, ніж вищезазначені області, але має потен-
ціал у добувній промисловості Сумська область. На її території 
зосереджені значні запаси мінерально-сировинних ресурсів, серед 
яких найпоширенішими є: горючі корисні копалини (природний 
газ, нафта, торф) і неметалічні корисні копалини (кам’яна сіль, 
крейда, фосфорити, кварцити, камінь будівельний, пісок будівель-
ний). У структурі обсягів реалізованої промислової продукції об-
ласті на видобувні галузі припадає 16,3%. Однак вони вносять 
зовсім незначний вклад у валову додану вартість добувної промис-
ловості України – лише 2,0%, тоді як, наприклад, Дніпропетровсь-
ка область – в 15 разів більше (табл. 4). З цього можна зробити 
висновок, що Сумська область спеціалізується на видобутку та  

                                                   
2 Тут і надалі Донецька область розглядається без урахування тимчасово окупованих територій.  
3 Під «видобувними галузями» розуміється вид промислової діяльності – «Добувна промис-

ловість і розроблення кар’єрів» (Секція В за КВЕД-2010, який включає: добування кам’яного та бурого 

вугілля; добування сирої нафти та природного газу; добування металевих руд; добування інших корис-

них копалин і розроблення кар’єрів; надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та 

розроблення кар'єрів (розділи 05-09 Секції В)). 
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Таблиця 3. – Частка областей у загальному обсязі валової  

доданої вартості за деякими видами економічної діяльності Украї-

ни у 2016 р., % 

 

Сільське, 

лісове та 

рибне госпо-

дарства 

Добувна про-

мисловість і 

розроблення 

кар’єрів 

Переробна 

промисловість 

Україна 100,0 100,0 100,0 

Вінницька  7,2 0,5 3,7 

Волинська 2,3 0,1 1,7 

Дніпропетровська 5,9 30,0 15,0 

Донецька 2,9 11,9 8,9 

Житомирська 3,8 1,7 1,8 

Закарпатська 1,8 0,2 1,4 

Запорізька 4,1 1,3 8,2 

Івано-Франківська 2,3 2,7 1,6 

Київська 6,2 0,2 6,6 

Кіровоградська 5,4 1,7 1,8 

Луганська 1,9 2,4 1,5 

Львівська 3,7 5,3 4,1 

Миколаївська 4,6 0,2 2,3 

Одеська 5,0 0,0 4,1 

Полтавська 6,9 24,0 5,5 

Рівненська 2,6 0,4 1,6 

Сумська 4,1 2,0 2,2 

Тернопільська 2,9 0,3 1,1 

Харківська 6,3 13,2 6,4 

Херсонська 4,5 0,1 1,4 

Хмельницька 4,9 0,3 1,8 

Черкаська 4,7 0,2 3,7 

Чернівецька 1,7 0,0 0,5 

Чернігівська 4,3 1,3 1,6 

м. Київ 0,0 0,0 11,5 

Складено за: [Valovyi rehionalnyi product, 2018, 56-58] 
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Рисунок 4. – Динаміка частки областей у загальному обсязі  

валової доданої вартості України, % до підсумку  
Побудовано за: [Valovyi rehionalnyi product, 2018, 55]  

 

 
Рисунок 5. – Динаміка частки областей у загальному обсязі  

випуску України, % до підсумку 
Побудовано за: [Valovyi rehionalnyi product, 2018, 33]  
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Таблиця 4. – Структура обсягів реалізованої промислової 
продукції за деякими видами економічної діяльності по областях 
України у січні 2018 р., % до підсумку 

Область 
Промис-
ловість, 
всього 

Добувна 
промисло-
вість і роз-
роблення 
кар’єрів  

Пере-
робна 

промис-
ловість 

з неї  
(код за КВЕД-2010 секції 
С «Переробна промисло-

вість) ** 
10-12 20 24, 25 26-30 

Вінницька  100,0 1,6 75,1 62,2 1,9 2,5 1,7 
Волинська 100,0 0,1 71,6 22,2 1,0 2,9 15,5 
Дніпропет-
ровська 

100,0 25,6 57,9 5,4 3,5 39,5 3,1 

Донецька 100,0 15,5 65,3 2,8 0,7 44,6 3,1 
Житомирська 100,0 9,7 61,4 18,9 2,3 7,4 4,7 
Закарпатська 100,0 0,5 58,1 6,1 4,2 0,7 28,1 
Запорізька 100,0 1,9 69,9 10,3 1,3 36,0 12,5 
Івано-
Франківська 

100,0 6,2 50,2 4,6 26,6 0,5 3,9 

Київська 100,0 0,3 64,6 28,3 1,3 4,3 5,4 
Кіровоградська 100,0 3,4 59,2 32,1 1,5 7,3 10,0 
Луганська 100,0 7,3 50,2 2,2 8,8 0,2 20,6 
Львівська 100,0 6,4 56,9 24,7 1,0 3,1 5,7 
Миколаївська 100,0 0,7 53,5 26,3 0,1 17,1 2,5 
Одеська 100,0 0,0 66,3 41,5 0,4 6,4 7,5 
Полтавська 100,0 46,5 41,0 14,6 1,5 0,6 5,6 
Рівненська 100,0 2,3 55,1 17,8 5,7 0,7 3,8 
Сумська 100,0 16,3 53,5 19,4 6,7 6,5 10,3 
Тернопільська 100,0 2,3 55,1 30,5 2,1 2,9 10,1 
Харківська 100,0 27,9 45,0 14,4 0,9 2,2 13,9 
Херсонська 100,0 0,0 59,6 40,4 0,3 1,5 4,5 
Хмельницька 100,0 1,0 57,6 25,5 0,5 4,1 7,8 
Черкаська 100,0 0,9 74,3 50,3 5,7 1,1 5,2 
Чернівецька 100,0 0,1 31,1 12,0 0,2 0,8 5,5 
Чернігівська 100,0 8,8 55,9 24,5 1,1 1,7 9,6 
м. Київ 100,0 0,4 66,8 44,3 0,6 1,1 4,1 

* Складено за матеріалами Головних управлінь статистики в об-
ластях України  

** коди 10-12 включають відповідно виробництво харчових про-
дуктів, напоїв і тютюнових виробів; код 20 – виробництво хімічних речо-
вих і хімічної продукції; коди 24, 25 – металургійне виробництво та ви-
робництво готових металевих виробів, окрім машин і устаткування; коди 
26-30 – включають відповідно виробництво комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції, виробництво електричного устаткування, виробницт-
во машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань, виробниц-
тво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, виробництво 
інших транспортних засобів.  
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реалізації, переважно, необробленої сировини, що з часом призве-

ло до зниження її конкурентних позицій і значного відставання в 

економічному розвитку від інших староосвоєних територій Украї-

ни. Частка Сумської області у ВВП України становить лише 1,9%, 

у загальному обсязі валової доданої вартості України за останні 

п’ять років вона не перевищувала значення 2,1% (Valovyi rehional-

nyi product, 2018, 29, 55). Добувна промисловість області має знач-

ний нереалізований потенціал зростання, вивільнення якого в су-

купності з розвиненою харчовою індустрією і потужним сільським 

господарством можуть скласти основу відновлення економіки Су-

мщини.  

 
Рисунок 6. – Структура випуску за секторами економіки  

староосвоєних територій України у 2016 р., % 
Побудовано за: [Valovyi rehionalnyi produkt, 101-104]  
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вську і Харківську області, а також Сумську область, в яких видо-
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ки 
4
 та забезпечення їх збалансованого (стійкого) розвитку. Логіч-

ним обґрунтуванням таких перспектив слугують успіхи розвине-

них країн світу у якісній модернізації економіки староосвоєних 

територій.  

На сьогодні в світі домінують дві концепції модернізації 

економіки: постіндустріальна і неоіндустріальна. Під постіндус-

тріальною модернізацією розуміється перехід від індустріального 

суспільства до суспільства знань. Ця концепція була розроблена в 

1970-х роках і досі не втратила своєї актуальності. Автором конце-

пції постіндустріального суспільства (1973 р.) є американський 

соціолог і політолог Деніел Белл, професор Гарвардського і Колу-

мбійського університетів (Bell, 2001). Його ідея полягала в тому, 

що постіндустріальне суспільство характеризується високими рів-

нем розвитку послуг, їх переважанням над усіма іншими видами 

господарської діяльності в загальному обсязі ВВП і відповідно 

чисельністю зайнятих у цій сфері (до 90% зайнятого населення). 

Концепція постіндустріального суспільства в подальшому була 

розвинута в працях Елвіна Тоффлера  і Мануеля Кастельса. Зок-

рема, трилогія М. Кастельса «The Information Age: Economy, Society 

and Culture» (Castells, 2009) отримала всесвітнє визнання та вважа-

ється одним з найбільш вичерпних досліджень глобальної інфор-

маційної ери.  

Неоіндустріальна модернізація відображає новий етап роз-

витку індустріалізації в напрямі підвищення частки наукомісткого 

«розумного» виробництва. Дана концепція зародилася порівняно 

нещодавно, хоча перші дослідження у цій площині були розпочаті 

навіть раніше за дослідження з проблем постіндустріалізації. 

Джон Кеннет Гелбрейт у 1967 р. висунув ідею нового індустріа-

льного суспільства (Galbraith, 1967). На його думку, однією з голо-

вних економічних характеристик такого суспільства є зміна струк-

тури робітничого класу шляхом збільшення частки зайнятих розу-

мовою кваліфікованою працею. Однак, на відміну від концепції 

постіндустріального розвитку, яка також спирається на зміну 

структури робочої сили тільки у бік сфери надання послуг, основ-

ним завданням даної трансформації стає підтримка високих те-

мпів виробництва (Ivanov et. al, 2017; Yakubovskiy et. al, 2017).  

                                                   
4 Під економічною модернізацією слід розуміти структурні, технологічні та інституційні змі-

ни в національній економіці, спрямовані на підвищення її міжнародної конкурентоспроможності.  
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Таким чином, ключовим моментом для староосвоєних те-
риторій є визначення ролі індустріальної спадщини в їх майбут-
ньому розвитку. Спираючись на вищевикладені концепції, можна 
виділити два крайніх підходи, апробованих світовою практикою:  

перший заснований на постіндустріальному векторі тра-
нсформацій, а, отже, на пріоритетному розвитку сфери послуг і 
креативних індустрій (вставка). Зазвичай його використовували 
регіони, які відмовились від традиційних галузей промисловості і 
повністю змінили спеціалізацію;  

другий підхід не такий кардинальний, він передбачає про-
довження «індустріального» тренда розвитку, але з проникненням 
в промисловість високотехнологічних галузей.  

 

Вставка 
Використання терміну «креативна індустрія» варіюється 

залежно від країни. Цей термін відносно нещодавно був введений в 
обіг, з випуском в Австралії доповіді «Creative Nation» у 1994 році. 
Широке розповсюдження він отримав з 1997 року, коли у Велико-
британії на політичному рівні було вирішено посилити потенціал 
креативної промисловості. З тих пір було висунуто ряд різних 
моделей щодо розуміння структурних характеристик креативної 
промисловості (UNCTAD, 2008).  

У загальному вигляді під креативною індустрією розумі-
ють широкий набір видів діяльності, включаючи товари та послу-
ги, виготовлені культурною індустрією, а також ті, що зале-
жать від інновацій, у тому числі дослідження у сфері програмно-
го забезпечення.  

За визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку 
(ЮНКТАД, UNCTAD) креативна промисловість (UNCTAD, 2008):  

це цикли створення, виробництва та розподілу товарів і 
послуг, які використовують творчий підхід та інтелектуальний 
капітал в якості основних ресурсів; 

представляє собою види діяльності, засновані на знаннях, 
орієнтовані на потенційне отримання доходів від володіння та 
торгівлі правами інтелектуальної власності;  

включає в себе матеріальні продукти та нематеріальні 
інтелектуальні або художні послуги з творчим контекстом, еко-
номічною цінністю та ринковими цілями;  

знаходиться на перехресті між ремісництвом, послугами 
та промисловими секторами;  
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є одним з найбільш швидко зростаючих секторів світової 
економіки та новим динамічним сектором світової торгівлі. Так, 
світова торгівля креативними товарами і послугами збільшилась 
з 2002 по 2011 рр. більш ніж в два рази, досягнувши позначки в 624 
млрд. дол. США.  

Одна з перших і наразі найбільш відомих класифікацій 
представлена Девідом Тросбі (David Throsby) – професором еко-
номіки Університету Маккуорі (м. Сідней), відомим експертом у 
сфері економіки культури, автором численних наукових публікацій, 
у тому числі книги «Економіка і культура» (Trosby, 2013). Відпові-
дно до моделі Д.Тросбі, ядром культурних індустрій виступають 
такі види діяльності: література, музика, виконавські види мис-
тецтва; образотворче мистецтво.  

До інших ключових креативних індустрій автор відносить: 
фільми, музеї, галереї, бібліотеки; фотографію.  

Так звані споріднені індустрії включають: рекламу, архі-
тектуру, дизайн і моду.  

Культурні індустрії у широкому сенсі охоплюють: видав-
ничу діяльність та друковані ЗМІ, телебачення і радіо, звукозапис, 
відео та комп'ютерні ігри.  

Відповідно до класифікації, що була запропонована Інсти-
тутом статистики ЮНЕСКО, до основних креативних індустрій 
віднесено: музеї, галереї, бібліотеки; виконавські види мистецтва; 
фестивалі; образотворче мистецтво, промисли; дизайн; видавни-
чу справу; телебачення, радіо; кіно і відео; фотографію; інтерак-
тивні медіа. У широкому сенсі креативні індустрії також охоп-
люють: музичні інструменти; звукове обладнання; архітектуру; 
рекламу; поліграфічне обладнання; програмне забезпечення; аудіо-
візуальне апаратне забезпечення (UNCTAD, 2013).  

Існують інші типології креативних індустрій, але всі вони 
поєднують у собі створення та комерціалізацію змістів, які є не-
матеріальними та мають культурний характер.  

 
З урахуванням вищевикладеного, при визначенні інновацій-

них перспектив і стратегічних напрямів розвитку староосвоєних 
територій рішення приймається на користь одного з двох варіантів: 

1) повністю змінити парадигму розвитку та відмовитись від 
«індустріального» минулого на користь третинного (сфера послуг) 
і четвертинного (інформаційні технології, наукові дослідження, 
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література, музика, образотворче мистецтво та інші креативні ін-
дустрії) секторів економіки;  

2) проводити галузеву диверсифікацію, модернізацію ви-
робництва та інфраструктури з метою розвитку конкурентоспро-
можного «розумного» виробництва, підтримання високих темпів 
його зростання.  

При цьому вибір одного з підходів не виключає, а скоріше 
передбачає впровадження окремих елементів іншого. Різниця по-
лягає в тому, що в першому випадку (при відмові від «індустріаль-
ного» минулого) сфера послуг і креативні індустрії розглядаються 
як основа економічного зростання, в другому випадку ці сфери 
виступають в ролі супутніх елементів «індустріального» вектора 
розвитку, оскільки сучасний регіон, безвідносно до його спеціалі-
зації, важко уявити без інфраструктури, яка забезпечує розвиток 
особистості (охорона здоров’я, освіта, спорт, культура) та створює 
необхідні умови для підтримання нормальної життєдіяльності лю-
дини (житлово-комунальне господарство, роздрібна торгівля, гро-
мадське харчування, пасажирський транспорт, зв’язку тощо).   

Староосвоєні території, як правило, потребують реструкту-
ризації видобувних галузей та вирішення, пов’язаних з цим, соціа-
льних, екологічних, інфраструктурних і репутаційних проблем. 
Однак, незважаючи на схожість траєкторій попереднього розвитку 
(так званий «ефект колії» або path-dependence problem), підходи до 
вирішення існуючих спільних проблем не можуть бути однакови-
ми. Кожен регіон є неповторним у своєму роді і має унікальний 
набір конкурентних переваг, якими слід грамотно скористатися.  

Дніпропетровська область є найбільш потужною індустріа-
льною староосвоєною територією України з переважно розвине-
ними добувною промисловістю і металургійним комплексом, на 
частку яких доводилося 63,9% всієї реалізованої промислової про-
дукції підприємствами області у 2017 р. (Sot-ekon. stan. Dniprop. 
obl., 2018, 61). У цих видах промислової діяльності освоюється 
левова частка капітальних інвестицій – 46,2% і 33,4% відповідно. 
Значно менш потужними є сектор сільського господарства і сфера 
послуг Дніпропетровської області (див. рис. 6).  

Привертає увагу значний науково-технічний та освітній 
потенціал Дніпропетровської та Харківської областей – на фоні 
інших староосвоєних територій вони виступають явними лідерами, 
про що можна судити, зокрема, з даних, наведених на рис. 7-9. Ці 
області більш схильні до створення та споживання знань, здійс-
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нення інноваційної діяльності та розвитку нових, у тому числі «ро-
зумних» виробництв, ніж інші староосвоєні території. У той же час 
для Сумської та Полтавської областей і нещодавно Донецької об-
ласті (що обумовлено військовими діями на Донбасі та вимуше-
ним переміщенням наукових установ і освітніх закладів, високок-
валіфікованих фахівців до інших областей України) низький рі-
вень розвитку науково-технічної та освітньої сфер виступає одні-
єю з головних проблем при здійсненні якісної модернізації еконо-
міки. Хоча, безумовно, передумови в них для якісних перетворень є.  

Так, економіка Полтавської області є диверсифікованою та 
збалансовано поєднує промисловий сектор, в якому майже одна-
ковими є обсяги виробництва продукції добувної та переробної 
промисловості (див. табл. 4), сільськогосподарське виробництво і 
сферу послуг (див. рис. 6). Видобувні галузі представлені в основ-
ному горючими корисними копалинами (природним газом, газо-
вим конденсатом і нафтою) і камінням дробленим (щебенем). По-
тенціал видобувних галузей є значним: вони забезпечують 24,0% 
валової доданої вартості добувної промисловості України (див. 
табл. 3). Провідними галузями переробної промисловості є харчо-
ва промисловість, виробництво коксу та продуктів нафтоперероб-
лення, на які припадає 34,9% всієї реалізованої продукції підпри-
ємствами області у 2017 р. (Sot-ekon. stan. Poltav. obl., 2018, 64).  

 
Рисунок 7. – Кількість закладів вищої освіти в областях  

України на початок 2017/2018 навчального року, од. 
Побудовано за матеріалами Головних управлінь статистики в областях 
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Рисунок 8. – Кількість студентів у закладах вищої освіти  

в областях України на початок 2017/2018 навчального року, осіб  
Побудовано за матеріалами Головних управлінь статистики в областях 

України  

Донецька область завжди (аж до 2014 р.) відрізнялася ви-
соким рівнем матеріального добробуту населення (за цим показ-
ником традиційно випереджаючи інші регіони України), концент-
рацією висококваліфікованих фахівців (в регіоні діяла розгалуже-
на мережа наукових і освітніх установ), потужним виробничим 
потенціалом, представленим практично всіма галузями промисло-
вості, серед яких провідне місце займали гірничо-металургійний 
комплекс у складі добувної промисловості, чорної та кольорової 
металургії, машинобудування та електроенергетика.  

 
Рисунок 9. – Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових 

досліджень і розробок в областях України у 2016, осіб  
Побудовано за: [Rehiony Ukrainy, 2017, 656]  
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Так, машинобудівні підприємства Донецької області забез-
печували продукцією майже всі базові галузі промислового ком-
плексу України – від гірничошахтного і металургійного обладнан-
ня до спеціальних виробів і побутової техніки. Серед них провід-
ними на сьогоднішній день є ПАТ «Новокраматорський машино-
будівний завод», ПАТ «Азовмаш», ПАТ «Краматорський завод 
важкого верстатобудування», ПАТ «Артемівський машинобудів-
ний завод «Вістек», «Корум Дружківський машинобудівний за-
вод». В області діяли профільні інститути галузевої науки: Україн-
ський науково-дослідний інститут металургійного машинобуду-
вання, Донецький науково-дослідний, проектно-конструкторський 
та експериментальний інститут комплексної механізації шахт 
«Дондіпровуглемаш», Науково-дослідний інститут комплексної 
автоматизації, Український науково-дослідний інститут вибухоза-
хищеного електрообладнання.  

Завдяки базовим галузям промисловості в області форму-
валась значна частка ВВП України – 11,7% станом на 2013 р., що 
на той час було найвищим значення серед інших староосвоєних 
територій країни. Внесок області у загальний обсяг реалізованої 
промислової продукції становив 20,1%; для порівняння, Дніпропе-
тровської області дорівнював 15,1%, Харківської області – лише 
4,8% (Liashenko et al., 2017).  

Проте, технологічна застарілість економіки Донецької об-
ласті, структурна розбалансованість промислового комплексу, в 
якому переважають галузі зі слабкою інноваційною сприйнятливі-
стю, були і залишаються її нагальними проблемами. Економічна 
криза, триваючий збройний військовий конфлікт на сході України 
лише посилили до них увагу, змусили визнати, що найбільш ефек-
тивним каталізатором відродження промислового потенціалу 
області здатна виступити інноваційна діяльність. Такі висновки 
справедливі і для інших староосвоєних територій України, проми-
слові комплекси яких занепадають через застарілу технологічну 
базу та високу частку зношених основних фондів, відсутність 
достатніх фінансових вкладень в модернізацію виробництва і 
технічне переоснащення підприємств.  

Водночас, розкриття потенціалу староосвоєних терито-
рій у сфері інновацій є довготривалим і складним процесом, який 
вимагає проведення цілеспрямованої та послідовної інноваційної 
політики. Її заходи мають бути зорієнтовані, з одного боку, на 
модернізацію підприємств традиційних (базових) галузей спеціалі-
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зації староосвоєних територій – добувної промисловості, мета-
лургійного комплексу, машинобудування, харчової промисловості – 
для забезпечення їх конкурентоспроможності на внутрішньому 
та світовому ринках, а, з іншого боку, – на становленні нових ви-
дів економічної діяльності як основи розвитку внутрішнього рин-
ку, нарощення експортного потенціалу, вирішення соціальних, 
екологічних, репутаційних проблем староосвоєних територій.   

При цьому модернізувати необхідно рентабельні виробни-
цтва і будувати нові підприємства із застосуванням переважно 
сучасних прогресивних технологій. В умовах стрімко наростаючої 
четвертої індустріальної революції (Індустрія 4.0), збереження і 
розвиток промислового потенціалу староосвоєних територій не-
можливо здійснити у відриві від новітніх інформаційно-комуні-
каційних технологій. Тим більше, що саме такі міста, як Харків, 
Дніпро і Донецьк завжди відрізнявся розвиненою IТ-сферою і ви-
сококласними фахівцями – програмістами, художниками, 3D-
моделлерами. 

Тому інноваційні перспективи староосвоєних територій 
значною мірою пов’язані з проникненням сучасних технологій в 
галузі промисловості, що пов’язані з видобутком і переробкою 
природних ресурсів. У такому випадку нові технології будуть під-
тримувати зв’язок з промисловістю, а не існувати окремо, «самі по 
собі».  

За словами норвезького економіста Еріка Райнерта (Rainert, 
2016), нові знання і технології важливо пов’язувати з реальною 
економікою, аж до того, що використовувати їх у виробництві 
мармеладу. Зробити це, на думку вченого, не так складно, найваж-
ливіше розуміти це.  

Як приклад, можна навести Фінляндію, де, поряд з пріори-
тетним розвитком електронної промисловості, сфери інформацій-
них технологій і телекомунікацій як і раніше розвиваються тради-
ційні галузі промисловості – деревообробка та виробництво висо-
коякісного паперу, але вже з використанням сучасних високоефек-
тивних технологій. 

Реалізуючи такий підхід у староосвоєних територіях, 
можна істотно посилити їх позиції в традиційних галузях спеціа-
лізації і досягти ефекту синергії між різними секторами економі-
ки, сприяючи якісній економічній модернізації.  

У сучасній реальності, коли світ стає все більш складним і 
слабо прогнозованим, коли прискорюються всі процеси, областям 
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потрібно вчитися позиціонувати себе як сильних гравців не тільки 
в традиційних галузях спеціалізації, але як регіони, які відкриті до 
нового та готові змінюватися. Для цього необхідно розвивати 
економічну активність в нових видах діяльності.  

Йдеться саме про види діяльності, а не про галузі промис-
ловості. Візьмемо, наприклад, хімічні підприємства, які розгляда-
ють потенціал нанотехнологій для підвищення своєї рентабельнос-
ті. Пріоритетом в даному випадку буде не хімічна галузь як така, а 
нова технологія як новий вид діяльності. Такий підхід має ряд пе-
реваг, по-перше, він дозволяє усувати «провали» ринку відразу в 
декількох галузях: це може бути відсутність або нестача сучасних 
технологій, нерозвиненість інфраструктури, брак високваліфікова-
них фахівців, у тому числі фахівців, які володіють іноземними 
мовами. Усуваючи такі недоліки комплексно, з’явиться можли-
вість підвищити ефективність виробництва відразу в декількох 
галузях – там, де буде застосовуватися нова технологія, де будуть 
ініційовані мовні навчальні курси, програми перепідготовки тощо. 
По-друге, купуючи сучасні технології, підприємствам доведеться 
підвищувати кваліфікацію персоналу, перенавчати фахівців, а, 
отже, інвестувати в людський капітал, що, в свою чергу, створить 
основу для розвитку власних досліджень і розробок на підприємс-
твах.  

Для виявлення нових видів діяльності необхідно, по-перше, 
виділити потенційні конкурентні переваги староосвоєних терито-
рій на внутрішньому, європейському і міжнародному ринках, по-
друге, виділити ніші, де вони можуть розраховувати на підсилення 
своїх позицій, але в не в ролі експортерів сировини і технологічно 
необроблених продуктів, а як повноцінних учасників ринкових 
відносин, здатних експортувати конкурентоспроможну продукцію 
з високою часткою доданої вартості.  

Незамінним у цьому плані є механізм стратегічного парт-
нерства між державою і бізнесом. Якщо подивитись на історію 
розвитку нетрадиційних галузей у світі, можна побачити, що 
майже ніколи такий розвиток не обходився без державного спри-
яння, а поштовхом до появи нових галузей ставала ініціатива під-
приємця, підтримана державою. Таким шляхом розвивалася сфе-
ра інформаційних технологій в Індії, лососеві господарства в Чилі, 
швейна промисловість у Бангладеш, виробництво футбольних 
м’ячів у Пакистані, мікрохвильових печей в Кореї, вирощування 
квітів на продаж у Колумбії. 
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В рамках асоціації України з ЄС перспективною виглядає 
ідея розміщення в староосвоєних територіях виробничих потужно-
стей зарубіжних компаній для насичення продукцією внутрішньо-
го ринку та експорту до ЄС. Це дозволить залучити іноземні інвес-
тиції, створити нові робочі місця, зокрема більш високої якості, 
підвищити рівень місцевої конкуренції, і тим самим прискорити 
технологічну модернізацію та галузеву диверсифікацію і розшири-
ти експортний потенціал староосвоєних територій.  

Таким чином, підтримуючи традиційні галузі промислово-
сті, освоюючи в їх середовищі новітні проривні технології та од-
ночасно з цим, створюючи умови для появи нових, перспективних 
видів діяльності староосвоєні території України прямуватимуть 
шляхом розбудови збалансованої моделі розвитку економіки, яка 
дозволить їм «на рівних» діяти в системі світогосподарських 
зв’язків, сприятиме скороченню імпортної залежності від поставок 
високотехнологічної продукції та забезпеченню високого рівня 
продуктивної зайнятості. 

Визначені інноваційні перспективи та стратегічні пріорите-
ти староосвоєних територій можуть розглядатись як підґрунтя для 
зміни акцентів в економічній політиці органів державної влади та 
місцевого самоврядування, для вироблення адекватних сучасним 
загрозам державних рішень щодо розвитку промисловості як ру-
шійної сили якісної модернізації економіки областей та стійкого 
економічного зростання України.  
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Гжегож Кінельский 

 

ОБ’ЄДНАНІ ЦЕНТРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ЯК ІННОВАЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ 

РІСТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Вступ. Будівництво Об’єднаного центру послуг великого 

підприємства зазвичай є процесом, що спричиняє реструк-
туризацію. Слово реструктуризація має негативний характер в 
польській промисловості. Головним чином воно асоціюється з 
груповими звільненнями та закриттям фірм або їхніх відділів. Та-
кож воно пов’язане з необхідністю перенесення працівників до 
інших підрозділів або відділів. 

Разом зі стабілізацією польської економічної трансфор-
мації та поширенням сфери ринкової економіки, починаючи з 1998 
року, формується конкурентний ринок електроенергії. Це визначає 
необхідність впровадження змін в організацію і спосіб 
функціонування енергетичних підприємств, щоб конкурентоспро-
можними були нові фірми – продавці електроенергії та інших ко-
мунальних послуг, ще не обтяжені організаційним і юридичним 
минулим. 

1. Об’єднаний центр обслуговування (ОЦО) – новий 
виклик в теорії обслуговування. Економічні науки трактували 
послуги “залишково”. Поле досліджень повністю заповнювали три 
основні сфери економіки: промисловість, сільське господарство і 
торгівля. Чітко можна було прослідкувати ознаки розбіжностей в 
питанні віднесення сфери обслуговування до виробництва і 
сільського господарства.  Концентрація економіки на матеріальних 
процесах виробництва завчасно залишала сферу обслуговування 
поза головним напрямком її зацікавлень. З точки зору розвитку, 
росту, використання технічних і технологічних інновацій, послуги 
завжди створювали галузевий ар’єргард. Видатний представник 
маркетингу транзакцій Т. Левітт пояснював, що сфера послуг тому 
не встигала за досягненнями промислової революції, що про по-
слуги завжди думають гуманно

1
. 

Зрозуміло, чому фундаментальним визначенням з точки 
зору виробництва була перед усім негативна дефініція сфери по-
слуг О. Ланге, а тим паче основний поділ на послуги, пов’язані з 

                                                   
1 Th. Levitt, Production Line Approach to Servce “Harward Bisiness Rew.” VIII/IX 1992 



149 

 

обслуговуванням матеріальних процесів виробництва, побутові та 
публічні послуги. Також в 60-тих і 70-тих роках минулого століття 
на підставі боротьби двох теорій: виробничої теорії торгівлі З. 
Закревського та теорії торгівлі послуг А. Вакара, з’явилася потреба 
побудови нової парадигми послуг і її розвиток в управлінських 
науках

2
. 
Особливий характер економічних наук спричинив те, що у 

випадку утворення нових явищ з’являється попит на вирішення 
практичних проблем. Все більше починають розвиватися методики 
досліджень, що дозволяють вирахувати результати дій, з кожним 
разом більше скерованих на сферу обслуговування

3
. 

Це визначає процес групування послуг або всередині 
підприємства, або в формі аутсорсингу. За прикладом Європи та 
США з’являються Об’єднані центри обслуговування, ціллю яких 
була і є централізація і вдосконалення логістичних, адміністратив-
них, бухгалтерських, платіжних, управлінських та функцій ІТ,  
а також операцій між клієнтами та надавачами послуг. Розділе- 
но на групи також обслуговування клієнта та обслуговування  
продажів, утворено об’єднані кол-центри. Такі об’єднання ви- 
явилися дуже ефективні, адже покращили якість послуг, ріст  
ефективності управління і зменшення одиничних витрат на  
операції. Їхні організаційні та ділові переваги представлені на  
рис. 1. 

Центри обслуговування – це централізовані бізнес-
підрозділи з величезним потенціалом розвитку як для організації, 
так і для її працівників. Об’єднаний центр обслуговування – це 
зазвичай окрема структура, яка реалізує цілі на підставі надання 
послуг багатьом бізнес-одиницям, підрозділам, відгалуженням в 
різних структурах бізнес-груп чи холдингів. Дозволяє отримати 
переваги завдяки спеціалізації, покращенню ефективності та си-
нергії компетенцій. В предметній літературі визначається, що 
Об’єднаний центр обслуговування може функціонувати як аутсор-
сингова модель, змішана модель або цілком внутрішньо-
орієнтована організація. Це сприяє основному розвитку 
працівників, полегшує виконання завдань, контроль і відповідаль-
ність за результати роботи

4
. 

                                                   
2 K. Rogoziński, Nowy (?) paradygmat teorii usług (w) Nowe trendy w metodologii nauk 

ekonomicznych. Redakcja naukowa A. Grzelak, K. Pająk. Poznań 2011 s. 303 i n. 
3 E. Jerzyk, G. Leszczyński, H. Mruk, Kreatywność w biznesie. Poznań 2004 s. 71-79. 
4 Див. 10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. PAIiIZ. Warszawa 2015. 
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Рисунок 1. – Переваги створення Об’єднаного центру  
обслуговування  

Джерело: власне опрацювання  

 
Тут варто зауважити, що централізація послуг не означає 

скупчення працівників в одному місці, не вимагає перенесення 
працівників, що виконують груповані функції, на віддалені робочі 
місця, що часто викликало суспільне занепокоєння, змушуючи 
працівників тратити більше коштів на добирання або переїжджати. 
В рамках Об’єднаних центрів обслуговування використовуються 
можливості, які ми маємо сьогодні завдяки широкосмуговим ме-
режам Інтернет, і які також дозволяють працювати віддалено або з 
дому. Точно спроектовані процеси та доступні сьогодні передові 
технології вирішують проблему функціонування кількох локацій в 
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складі однієї структури, при цьому зберігаючи всі вимоги безпеки 
та конфіденційність даних. Власне з цих причин вони є гарним 
рішенням для фірм, діяльність яких розпорошена територіально, 
або ж є міжнародною

5
. 

2. Конкурентоспроможність і ОЦО як знаряддя для її 
покращення. Зважаючи на те, що конкурентоспроможність 
підприємства відноситься до підприємств окремого підсектора, але 
не лише, – це вміння конкурувати, досягати й отримувати конку-
рентну перевагу, діяльність і виживання в оточенні конкурентів. 
Це вміння проектування, творення і пропозиції кращих продуктів, 
ніж конкуренти. Конкурентоспроможність визначають три показ-
ники: конкурентний потенціал, стратегія конкретності та конку-
рентна позиція.    

Конкурентний потенціал – це збір ресурсів, потрібних для 
діяльності та конкурування на конкретному ринку, які визначають 
отримання й утримання конкурентної переваги. Його джерелом є 
ресурси, що дозволяють створити цінності в процесі розвитку від 
простих до складних і унікальних та особливих компетенцій і 
здібностей, які важко впровадити та наслідувати [Krzakiewicz, 
Cyfert 2015, s. 223 i n.]. Джерела конкурентної переваги енергетич-
них підприємств – це стратегічні матеріальні ресурси, такі як гене-
рувальні активи, доступність палива і сировини, мережі дистри-
буції, компетенція працівників, їх знання і вміння, інноваційна 
діяльність, підприємливість і репутація. Тут не застосовують кла-
сичного підходу до конкурентоспроможності, за яким про високу 
позицію підприємства свідчить грошова перевага. На конкуренто-
спроможність економіки ключовий вплив має безпечне постачання 
електроенергії клієнтам за прийнятними цінами. В умовах постій-
них змін законодавства, смаків і очікувань клієнтів, стають важли-
вими успішні інструменти конкурування, які доповнюючи одне 
одного запевнюють отримання синергетичного ефекту. Якщо кон-
курентоспроможність буде базуватися на одиничній перевазі, не-
залежно від того, фінансовій чи якісній, то не буде гарантувати 
успіху [Zamasz, Woszczyk, Pająk 2015, s. 6 i n.]. 

Ринок об’єднаних центрів обслуговування перманентно 
поширюється. За даними Асоціації лідерів у секторі бізнес-послуг 
(ABSL) під кінець 2013 року в Центрально-Східній Європі діяло 
вже понад 1000 центрів обслуговування в різних сферах, які пра-

                                                   
5 Rynek pracy w Poznaniu (w) „Outsourcing & More” nr 3/2015 s. 40 i n. 
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цевлаштували біля 300 тисяч працівників. Головним чином це 
центри обробки даних, документів, фінансово-бухгалтерські цен-
три, центри обслуговування ІТ, центри обслуговування контактів з 
клієнтами, і центри активних продажів. В самому 2012 році тут 
було утворено 56 центрів обслуговування. Серед функцій 
підтримки, які в останні роки найчастіше передають центрам, 
знаходяться також фінанси, HR, IT і постачання (за даними 
Deloitte). Важливу роль в розвитку об’єднаних центрів обслуго-
вування відіграє глобальна конкуренція, на приклад з Китаєм, 
США та Індією. Тут йдеться в основному про пошуки дешевої 
робочої сили та прагнення до зниження цін на кінцевий продукт. 
Створення Євросоюзу і залучення до неї держав Східної Європи 
дало можливість отримати власне таку перевагу, завдяки нижчим 
цінам на роботу працівників. Швидкий розвиток центрів обслуго-
вування в цій частині Європи й Азії значною мірою пов’язаний з 
досі нижчим оцінюванням праці, але теж і з щоразу вищою компе-
тентністю працівників, професіоналізацією і, як наслідок, ростом 
якості послуг

6
. 

Таким рішенням, як ОЦО, користуються в основному 
міжнародні фірми, на приклад Shell, Hewlett-Packard, Coca-Cola, 
PepsiCo, McDonald, Citigroup, Boeing і багато інших.

7
 Ці світові 

концерни внаслідок діяльності на глобальних ринках групують 
свої фінансові центри саме там, де можуть отримати нижчі оди-
ничні витрати на операцію. Часто вони переносять свої об’єднані 
центри послуг між країнами, шукаючи оптимальних рішень, а по-
ширення сфери їх діяльності пов’язані також з технологічним по-
стом і можливостями, які дає постійний розвиток ОЦО, що репре-
зентує таблиця 1.  

Центри обслуговування є рішенням, яке оптимізує витрати, 
але фінансова мотивація не є абсолютним пріоритетом. Головним 
чином вони піднімають якість і швидкість обслуговування. Спов-
нюють оптимізмом дані, опубліковані виданням “Hays Polska”, які 
інформують, що в Польщі діяло вже 659 центрів обслуговування з 
польським і закордонним капіталом, які дали близько 150 тисяч 
робочих місць – серед них Electrolux, Philip Morris, Credit Swiss, 
Google, IBM, Siemens, MAN, Unilever, Oracle, Bridgestone. 

                                                   
6 Quinn B., Cooke R., Kris A., Shared Services – Mining for Corporate Gold, Pearson Education Lim-

ited, Harlow, Essex, 2000, s. 4. 
7 Quinn B., Cooke R., Kris A., Shared Services – Mining for Corporate Gold, Pearson Education Lim-

ited, Harlow, Essex, 2000, s. 100. 
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Таблиця 1. – Моделі послуг і їхній галузевий розвиток 

Традиційна 
модель 

Середня  
модель 

Сучасна модель 

Виплати зп 
Інформаційні 
системи 

Логістика й адміністрація 

Нерухомість 
Бухгалтерський 
облік 

Управління матеріальною 
економікою 

Гастрономічні 
послуги 

Управління 
персоналом 

Продаж і маркетинг 

Управлінські 
послуги 

Подорожі та 
репрезентація 

Управління персоналом 

Обробка  
документів 

Офісні послуги 
Бухгалтерський та фінансо-
вий сервіс 

Соціальні 
виплати 

Управління 
нерухомістю 

Інженерія, технічні сервіси 

Транспортні 
послуги 

 Виробництво комп’ютерів 

Телекомунікація  Юридичні послуги 

  Дослідження і розвиток 

  Впровадження інновацій 

  
Позиціювання і соціальні 
сервіси – обслуговування 
соціальних медіа 

Джерело: Власне опрацювання на підставі Quinn B., Cooke R., Kris A., 
Shared Services – Mining for Corporate Gold, Pearson Education Limited, 
Harlow, Essex, 2000; також: Outsourcing World Summit 2015 pod hasłem 
przyszłości branży (w) „Outsourcing & More” nr 2/2015 s. 14 i n.  

 
Серед фірм паливо-енергетичного сектору об’єднаний 

центр обслуговування мають такі компанії як Lotos, Katowicki 
Holding Węglowy, Tauron, KGHM, ENERGA, Dalkia, RWE, EDF. 
Натомість найпопулярнішими процесами в послугах виявилися: 
фінанси та бухгалтерія (46%), обслуговування клієнтів (44%) та 
підтримка ІТ (23%)

8
. Детально це репрезентує рис. 2.  

Зміни на ринку електроенергії в Польщі і його вплив на 
розвиток Об’єднаних центрів обслуговування. Ринок електро-
енергії діаметрально змінився після 1998 року, відколи ввійшла в 
дію нова установа „Енергетичний закон”. Вона започаткувала  
 

                                                   
8 Див. 10 lat sektora nowoczesnych usług, …op. cit s. 6. 
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Рисунок 2. – Галузева структура фірм, які обслуговують  
об’єднані центри обслуговування, розташовані в Польщі 

Джерело: Сектор сучасних бізнес-послуг в Польщі. ABSL з 2014 р. с. 22 

 
процес ліквідації державної монополії, а в рамках електро-
енергетики було створено три сектори: промисловість, дистри-
буція та оборот. Ринок електроенергії зайняв гуртову і поштучну 
сфери, ініційовано впровадження механізмів конкуренції лише на 
ринку електроенергії, тобто: у сфері виробництва і торгівлі елект-
роенергією. Також значення мали й інституційні зміни, що спри-
чинили ситуацію, коли уряд, міністерства та інші публічні інсти-
туції делегували свої права пов’язані з контролем електроенерге-
тики на користь спеціальної секторної регуляції, якою займається 
голова уряду регуляції енергетики. Впроваджено також правило 
ТРА (Third-party Access), яким від 1 липня 2007 року могли кори-
стуватись кінцеві споживачі в Польщі. Цей показник систематично 
змінювався, про що свідчать дані на рис. 3.  

Варто зауважити, що зміни наступили також у сфері про-
мислової діяльності. З січня 2007 року оператор промислової си-
стеми функціонує як одноосібне товариство державної скарбниці, 
початково як PSE-Operator S.A., а від січня 2013 року як PSE S.A. 
Згодом юридичний анбандлінг застосували до цих операторів си-
стем дистрибуції (ОСД), які обслуговують більше ніж 100 тисяч 
приєднаних до мережі клієнтів (на 148 ОСД, що функціонують у 
Польщі), 5 з них юридично розділені). 
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Рисунок 3. – Розвиток ринку в обсязі обороту електроенергії – 
кількість змін продавця в 2007-2017 роках 

Джерело: самостійне опрацювання на основі даних з Уряду регуляції 
енергетики – звіти та статистики з сайту ure.gov.pl 

 

Наведені вище зміни, розвиток енергетичних підприємств, 
постачальників комунальних послуг, послуг телекомунікації вели-
кою мірою спричинили створення і розвиток ОЦО. В 90-х роках 
минулого століття, коли в Польщу вливався закордонний капітал, 
а разом з ним досвід і організаційні та управлінські моделі західних 
фірм, почали з’являтися також і польські рішення типу “shared 
service” тобто об’єднаний центр обслуговування, та їхні інфолінії 
обслуговування. Приклад схеми ОЦО представлений на рис. 4.  

Досвід закордонних концернів і їхні низькі витрати завдяки 
централізації об’єднаних послуг, заохотили також і польських під-
приємців до використання цих рішень. Приватний сектор був ліде-
ром у цьому питанні. Його наздоганяли польські державні фірми 
або акційні товариства, які виникли внаслідок змін після привати-
зації. Діючи у вільній ринковій економіці поширювався процес 
ліквідації звичної монополії впроваджуючи рішення вільної гри на 
ринку, в таких секторах, як банківський, страхування чи енергети- 
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Рисунок 4. – Приклад бізнес-схеми  

об’єднаного центру послуг 
Джерело: Власне опрацювання на основі періодичних і річних звітів 
енергетичних груп.   
 
чних послуг. Лідером на банківському ринку виявився Шльонсь-
кий Банк (Bank Śląski), який завдяки досвіду нідерландського вла-
сника ING, створив в Польщі сильний об’єднаний центр обслуго-
вування. Утворено його було в Катовіце, куди зібрано послуги ІТ 
та фінанси та кадри. В секторі страхування також польський лідер 
PZU створив об’єднаний центр обслуговування, в Ополі, де зосе-
реджено фінансово-бухгалтерський відділ. В секторі енергетичних 
послуг першим вільним ринком був ринок електроенергії, завдяки 
Енергетичному Закону з 1997 року, який вперше описав ролі та 
стосунки на польському енергетичному ринку. В роках 1990-1999 
функціонували 33 енергетичні заклади, які локально обслуговува-
ли клієнтів на своїх географічних територіях.  

Ці фірми функціонували як акційні товариства, одноосібні 
товариства Державної Скарбниці або готувалися до приватизації. 
У більшості з них функціонували схожі організаційні структури, 
що спиралися на історичні умови, ще з часів так званих Товариств 
Енергетичних Закладів. В цьому випадку зобов’язували верти-
кальні структури управління, в основі яких були територіальні 
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одиниці, так звані енергетичні райони, та менші так звані енерге-
тичні пости. Енергетичні заклади почали відрізняти свої бізнесові 
моделі, звідки взялася потреба створення ОЦО, кількісний стан і 
географію яких репрезентує рис. 5. 

 

 
Рисунок 5. – Головні осередки бізнес-обслуговування  

в Польщі (2014) 
Джерело: Сектор сучасного бізнес-обслуговування в Польщі. ABSL2014 с. 9. 
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Згідно з результатами досліджень Deloitte
9
 нижче пред-

ставлені результати окреслюють кількість вказівників на окремі 

види послуг, централізовані в рамках ОЦО. 

Процентна частка окремих послуг і діяльностей, центра-

лізованих в рамках ОЦО в досліджуваних корпораціях, загально 

презентує нам структуру послуг за показниками досліджуваних 

Deloitte фірм.  

Процентну частку цих послуг зіставлено в таблиці 2.  

 

Таблиця 2. – Процентна частка окремих послуг в ОЦО у світі 

Послуга % показань 

Облік зобов’язань і витрати  > 70% 

Бухгалтерія  

> 60% 
Розрахунок дебіторської заборгованості. Обробка 

готівки 

Заробітна плата – обслуговування виплат 

Управління постачальниками 40% 

Підтримка систем IT – help desk <40% 

Підтримка аплікацій IT 

>30% Звітність і аналіз 

Адміністрування виплат працівникам – кадри 

Постачання і закупівлі 

<30% Замовлення 

Управління нерухомістю 

Управління персоналом >20% 
Джерело: власне опрацювання на основі результатів досліджень Deloitte. 

 

В таблиці 2 показано, що найбільшу частку в централі-

зованих послугах мають послуги розрахунку, бухгалтерії та 

обліку. З послуг, які залишилися, це послуги ІТ та логістика. Тут 

можна задуматися, чи не поєднувати послуги, пов’язані з управ-

лінням постачальниками, закупівлею та замовленнями в одну гру-

пу послуг, яка називається логістика або спільна закупівля. Най-

меншим показником позначено групу послуг HR, яка на разі є 

дуже популярною в ОЦО, що функціонують в Польщі.  

                                                   
9  A. Szymaniak, Globalizacja Usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 315-316. 
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Також власне польські підприємства, що хочуть конку-

рувати з іншими на світовому ринку, намагаються знайти кращі 

рішення для свого бізнесу. Енергетичний сектор, який в основному 

діє на конкурентному ринку, зауважує потенціал у впровадженні 

до своїх структур організаційних концепцій Об’єднаного центру 

обслуговування. Нижче на рисунку 6 – приклад ОЦО. 

 

 
 

Рисунок 6. – Об’єднаний центр обслуговування капітальної  

групи X як надавач послуг та споживач послуг  

та як продавець та покупець. 
Джерело: власне опрацювання на підставі річних звітів енергетичних 

підприємств в Польщі.  
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Об’єднаний центр обслуговування належить виключно до 

сфери обслуговування стосовно інших бізнесових сфер з капіталь-

ної групи, про які ми говорили в попередньому підрозділі. Ана-

логічно як і сфера дистрибуції, ОЦО не має тут жодних вартісних 

продажів продуктів. Натомість аналогічно до сфери продажів, 

можна зауважити схожий діапазон придбаних товарів, необхідних 

для надання послуг. У цій сфері існує також функція закупівлі 

послуг, які у формі аутсорсингу купуються за необхідності для 

забезпечення комплексності послуг, що надаються капітальній 

групі. Комплексність послуги полягає в централізації компетенцій 

в об’єднаному центрі обслуговування, та коли синергетичний 

ефект використовується для зменшення одиничних витрат на 

надання послуг. Прикладами послуг, що надаються об’єднаним 

центром обслуговування, можуть бути: технічне обслуговування, 

читання вимірювальних приладів, обслуговування клієнтів, те-

леінформація, бухгалтерський облік, працівники та виплати, юри-

дично-адміністративні, захист майна, спільні закупівлі та офісні 

послуги. 

Побудова ОЦО пов’язана з реструктуризацією, а реструк-

туризація – це слово, яке в польській промисловості має негативне 

значення. Головним чином воно асоціюється зі звільненням та 

закриттям компаній. Є, однак, багато позитивних прикладів, і це 

хороший спосіб змінити ці погані асоціації. Реструктуризація – це 

всі внесені зміни для підвищення ефективності. Ці зміни повинні 

бути заплановані. Вони не є несподіваною реакцією на навко-

лишнє середовище, а довгим і повільним процесом змін. 

3. Case study ОЦО в вибраних польських підприєм-

ствах підсектора електроенергетики. Прикладом використання 

об’єднаного центру обслуговування у своїх структурах може бути 

Energy Group TAURON Polska energia. У 2010 році ця компанія 

заснувала Об’єднаний центр обслуговування на базі однієї з дочір-

ніх компаній, що надають послуги з обслуговування клієнтів. У 

наступні роки, додаючи фінансові та бухгалтерські послуги, HR і 

послуги виплат, а також ІТ-послуги. В даний час групу обслуговує 

внутрішній ОЦО, забезпечуючи вищевказані сфери обслуговуван-

ня для всіх секторів бізнесу, наприклад, видобутку вугілля, вироб-

ництва енергії, розподілу енергії та торгівлі електроенергією. Де-

тальні рішення в цьому напрямку показані на рис. 7. 
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Рисунок 7. – Бізнес-модель Grupy TAURON (2016 р.) 

Джерело: Власне опрацювання на базі періодичних звітів TAURON. 

 

Прикладом більш широкого використання об’єднаного 

центру обслуговування на польському енергетичному ринку є 

ENEA, яка була створена на базі комбінованих активів “Познансь-

кої Енергетики”, електростанцій “Зелена Ґура”, “Ґожув”, “Бидґощ” 

та “Щецин”. Enea також придбала активи електростанції Козеніце, 

яка має 8 блоків 200 МВт та 2 блоки 500 МВт, використовуючи 

кам’яне вугілля як паливо. 
Стратегія Групи передбачає проведення реорганізаційної 

діяльності щодо товариств, діяльність яких не пов'язана з основ-
ним бізнесом групи ENEA, тобто виробництвом, торгівлею та роз-
поділом електроенергії. Стратегічною метою ENEA CG є підви-
щення її вартості для акціонерів. Для реалізації цієї мети потрібно 
зробити низку дій, які сприяють підвищенню ефективності діяль-
ності окремих компаній та всієї Групи. Відповідно до прийнятих 
припущень стосовно бізнес-моделі КЗ ENEA, її цільова структура 
капіталу відбиває прийнятий напрямок концентрації окремих ком-
паній на їх основній діяльності. Зрештою, структура ENEA вклю-
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чатиме лише компанії, які впроваджують чи підтримують основну 
діяльність Групи. 

Група ENEA об’єднала свої розподільні активи шляхом 
відокремлення товариства ENEA Operator та централізувала гурто-
ву торгівлю і придбання палива. Інший стовп компанії – це окрема 
виробнича площа, яка включає активи електростанції Козеніце та 
Теплоелектростанції Білосток, а також активи, що виробляють 
електроенергію з води, вітру та біогазу. 

У цій моделі відділ продажів знаходиться у головному 
офісі компанії, як і всі стратегічні управлінські функції групи. 
Впроваджено корпоративне управління, і в 2013 році розпочато 
продаж та трансформацію неосновних активів. Одну з дочірніх 
компаній в ENEA було перетворено в об’єднаний центр обслуго-
вування. Компанія, що називається Enea Centrum у 2012-2014 ро-
ках централізувала послуги, загальні для всієї групи ENEA, у та-
ких сферах як: обслуговування клієнтів, HR та виплати, бухгалтер-
ський облік, ІТ, юридичні послуги, логістика, включаючи спільні 
закупівлі, як показано на рис. 8. 

 
Рисунок 8. – Бізнес-модель енергетичної групи ENEA S. A. (2016 р.) 
Джерело: Власне опрацювання на основі періодичного звіту групи ENEA 
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Враховуючи бізнес-моделі згаданих вище енергетичних 
компаній, варто також звернути увагу на їх соціальний аспект. Він 
стосується ринку праці та працевлаштування молодих працівників. 
З даних Польської асоціації управління персоналом (на 2014 рік), 
якщо рівень безробіття у наступному році перевищить 13%, то 
серед випускників може перейти за поріг 30%. В Познані знахо-
дяться 34 центри, які налічують у цілому 8 тисяч працівників, 
узятих на роботу з випускників вищих навчальних закладів По-
знані. Вони мають хороші загальні знання та спеціальність акту-
альну на місцевому і міжнародному ринку праці. 

У ці познанські агломераційні рішення вписується діяль-
ність об’єднаного центру обслуговування ENEA S.A., що формує 
гарний імідж роботи, хороші умови праці та стабільну зайнятість. 
Під час роботи в CUW S.A. працівники можуть розраховувати на 
подальший саморозвиток, європейський стандарт роботи, регулярне 
використання іноземної мови в спілкуванні та в сучасних бізнес-
системах, що дає можливість інноваційних рішень та утилітарних 
реалізацій в розумній енергетичній компанії, якою є ENEA S.A. 

Висновки. На сьогодні центри обслуговування це центра-

лізовані бізнес-об’єкти з величезним потенціалом розвитку як для 

організації, так і для її працівників. Об’єднаний центр обслугову-

вання є окремою структурою, яка реалізує цілі на основі надання 

послуг багатьом бізнес-одиницям. Це дозволяє отримати переваги 

завдяки спеціалізації, покращенню ефективності та синергії ком-

петенцій. Сервісні центри, як правило, є частиною організації, для 

якої вони надають послуги. Також це може бути аутсорсингова, 

змішана чи повністю самодостатня модель. Незалежно від моделі, 

ОЦО підтримує відносини, можливості розвитку працівників, а 

також контроль та відповідальність за результати роботи. Цен-

тралізація послуг не означає скупчення працівників на одному 

місці. Точно розроблені процеси та доступні передові технології 

вирішують проблему функціонування декількох локацій в межах 

однієї структури. З цієї причини вони є гарним рішенням для ком-

паній з територіально розподіленою діяльністю, включаючи 

міжнародну. 

Підбиваючи підсумки, варто сказати, що ОЦО як ідея у 

світі не нова. Протягом тисяч років випрацьовувалась формула 

спільного підприємництва, але звісно тільки розвиток техніки про-

сунув подібні ідеї далеко вперед. На сьогодні шкала розвитку 
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об’єднаних послуг така, як вона є, завдяки технологіям і розвитку 

електронної комунікації.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО  ВІДНОВЛЕННЯ  
ЗАНЕДБАНИХ ПРОМИCЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ В УКРАЇНІ НА 

ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ  
ПОВОДЖЕННЯ З БРАУНФІЛДС  

 

У старопромислових регіонах і містах значні території є 
забрудненими в результаті минулої індустріальної діяльності. Ці 
території називають «браунфілдс» («brownfields»). Дослівно 
brownfields з англійської перекладається як коричневі (або іржаві) 
поля. У світовій практиці юридично статус браунфілдс мають 
об'єкти нерухомості, ділянки землі, повторне використання яких 
ускладнено присутністю небезпечної речовини. В табл. 1 наведено 
приклади застосування поняття браунфілдс низкою національних 
та міжнародних організацій.  

 
Таблиця 1. – Тлумачення терміну «браунфілдс» у світовій практиці 

Організація Визначення 

1 2 

CABERNET – Concerted Action 
on Brownfield and Economic 
Regeneration Network, EU (Ме-
режа спільних дій щодо браун-
філдс та економічного віднов-
лення, ЄС) 
CLARINET – Contaminated Land 
Rehabilitation Network for 
Environmental Technologies, EU 
(Мережа застосування екологі-
чних технологій для віднов-
лення забруднених земель, ЄС) 
World Bank (Світовий Банк). 

ділянки землі, які мають наступ-
ні характеристики: 

- раніше використовувалися;  
- є покинутими або недован-
таженими;  
- повністю або частково на-
лежать міській території; 
-  потребують втручання для 
подальшого ефективного ви-
користання;  
- мають проблеми, які пов'я-
зані з екологічним забруднен-
ням 

European Court of Auditors (Єв-
ропейський суд аудиторів) 

колишні промислові та військові 
площадки, які часто безхазяйні 
та забруднені 

EPA – U.S. Environmental Pro-
tection Agency (Агентство з 
охорони навколишнього сере-
довища США) 

об'єкт нерухомості, розширення, 
перебудова або повторне вико-
ристання якого ускладнено еко-
логічним забрудненням 
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Продовження табл.1 

Організація Визначення 

1 2 

DOE – Department of the 
Environment, Great Britain 
(Міністерство навколишньо-
го середовища, Велика Бри-
танія) 

земля, яка настільки пошкоджена 
внаслідок промислової чи іншого 
типу діяльності, що вона не може 
бути пригідною для використання 
без заходів щодо її відродження. 

FCSAP –Federal Contaminat-
ed Sites Action Plan, Canada 
(План дій щодо федераль-
них забруднених територій, 
Канада) 

залишені, невикористовувані або 
недостатньо використовувані коме-
рційні або промислові об'єкти, в 
яких минула діяльність спричинила 
забруднення навколишнього сере-
довища, але які ще мають потенціал 
для оновлення або інші економічні 
можливості; як правило, розташо-
вані в міських районах. 

HUD – U.S. Department of 
Housing and Urban 
Development (Міністерство 
житлового будівництва і 
розвитку міського господар-
ства США) 

покинута, непрацююча або недова-
нтажена нерухомість, розширення 
чи перебудова якої ускладнено еко-
логічним забрудненням 

Джерело: [CLARINET 2003; DOE 1995, 12; European Court of Auditors 
2013; Government of Canada 2017; Soldak 2012, 457; World Bank 2010.]  

 
Статус браунфілдс означає, що є обмеження на подальше 

використання або розвиток об'єкта. У вітчизняній практиці найча-
стіше під браунфілдс розуміється лише територія, яка раніше ви-
користовувалася, на відміну від грінфілдс (greenfields, англ. – зеле-
ні поля), тобто території, яка ніколи не використовувалася для 
забудови. При цьому поза увагою залишаються як загрози, які несе 
забруднення цієї ділянки землі чи об’єкту, так і можливості їх по-
дальшого використання. Це свідчить про те, що в Україні недоста-
тньо глибоке розуміння проблеми ревіталізації покинутих промис-
лових об’єктів, а відповідно, відсутні і підходи до їх функціональ-
ного перетворення.  

Браунфілдс класифікують за кількома критеріями залежно 
від рівня забруднення і потенціалу їх повторного використання. 
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Організація CABERNET розробила класифікацію A-B-C, яка фо-
кусується на тому, як можна продуктивно використовувати брау-
нфілдс. У зв'язку з цим виділяються наступні три категорії: 

об'єкти типу A, які є мінімально забрудненими і тому мо-
жуть бути легко ревіталізовані приватними інвесторами. Це дозво-
ляє швидко і економічно ефективно відновити об'єкт, отримати 
достатньо високий прибуток, навіть якщо враховуються витрати 
на відновлення; 

об’єкти типу B, для перебудови яких потрібні спільні дії та 
витрати держави і приватного сектору (державно-приватне парт-
нерство) через помірне або серйозне забруднення, що вимагає зна-
чних інвестицій у реновацію. Також до цього типу відносять 
об’єкти, у яких непривабливе з комерційної точки зору місце роз-
ташування і / або неактивний ринок нерухомості в поєднанні з ви-
сокими витратами на оцінку об’єкта та його ревіталізацію (навіть 
на ділянці з невисоким рівнем забруднення), впливає на можливо-
сті отримання прибутку від експлуатації цього об’єкту у подаль-
шому; 

об’єкти типу C, перепланування яких потребує значної ува-
ги держави через сильне забруднення (наприклад, об’єкти, які за-
бруднені радіоактивними речовинами) і / або тому, що розташова-
ні у непривабливому з комерційної точки зору місці, яке має неак-
тивний ринок нерухомості (наприклад у депресивних містах та 
районах). 

Суттєвим моментом для розуміння природи браунфілдс є 
ідентифікація причин, тобто джерел перетворення земельних діля-
нок та нерухомості у браунфілдс (див. рис.1). 

Досвід, накопичений в економічно розвинутих країнах з ві-
дновлення браунфілдс підтверджує що існують три можливі спо-
соби реалізації цього процесу: 

виключно в рамках публічного управління (в умовах деце-
нтралізації влади, перш за все, муніципальними органами самов-
рядування) на основі проектів, що інвестуються за рахунок бю-
джетних коштів; приватними компаніями в рамках проектів, що 
фінансуються з приватних джерел; 

об'єднання фінансових, матеріальних і людських ресурсів 
державного та приватного секторів на основі тісної співпрацю 
зацікавлених осіб у рамках проектів, що фінансуються державни-
ми і приватними ресурсами. 
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*
Примітки: 

- промислова та комерційна діяльність: промислові та комерційні 

послуги, видобуток твердих корисних копалин, видобуток та переробка 

нафти, а також електростанції; 

- зберігання: видобування та зберігання нафти, застаріли хімічні 

сховища, зберігання гною та інші сховища; 

- транспортні розливи: нафтові розливи на землі та інші небезпе-

чні речовини; 

- інші цивільні джерела: сільськогосподарські об'єкти (сховища 

для пестицидів та мінеральних добрив, фермерські господарства тощо), 

стрілецькі полігони, а також споруди для очищення стічних вод. 

- військові забруднення: військові операції, військові вчення, 

сховища боєприпасів  та райони, що постраждали від бойових дій. 

 

Рисунок. 1. – Розподілення основних джерел забруднення  

ґрунту в Європі в % від загальної кількості джерел
*
  

(розраховано за даними 22 країн ЄС). 
Джерело: [European Environment Agency 2014] 

 

Саме об’єкти типу В передбачають співробітництво між 

державним та приватним сектором. Співробітництво може варію-

ватися від простих договірних відносин до складного державно-

приватного партнерства. Складність взаємозв’язку визначається 

вигодами приватного сектору та перевагами, які отримає громада 

після реалізації проекту з ревіталізації браунфілдс.  
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Значний інтерес до перетворення промислових зон та на-

працювання різноманітних підходів до цього процесу призводить 

до співіснування різних термінів, які його характеризують: «реві-

талізація», «реновація», «модернізація». Їх використання є резуль-

татом запозичення світового досвіду управління подальшим функ-

ціонуванням браунфілдс. 

З середини XX ст. як метод відновлення деградованих час-

тин міст розглядається ревіталізація (від англ. revitalization − пож-

вавлення, відродження). Метод передбачає заміну функцій проми-

слових будівель, які раніше існували і розвивалися, з урахуванням 

появи і розвитку нових соціокультурних потреб мешканців міст, 

відповідно до «духу часу» і рівнем культури країни [Barabanov 

2013, 237]. У деяких випадках подібний сенс вкладається в понят-

тя регенерація, реструктуризація, щоправда, в останньому випадку 

більший акцент наголошується на соціально-економічному кон-

тексті [Hartmann 2008, 10; Ling et al 2007, 285; Lyakh 2007, 1662].   

Ревіталізація відноситься до економічних, соціальних, ку-

льтурних та просторових аспектів і значно впливає на імідж міста, 

за допомогою рекламної та маркетингової діяльності, оскільки 

проекти перепланування постіндустріальних площ у просторовій 

структурі міста відповідно до сучасних тенденцій формування 

соціокультурного ландшафту призводить до трансформації місь-

кого простору та підвищує його привабливість. Найчастіше реві-

талізацію пов'язують з використанням багатофункціонального 

підходу, що дозволяє комплексно вирішити екологічні, економічні 

та соціально-культурні завдання. Багатофункціональність визнача-

ється як інтеграція різних функцій в межах окремої або декількох 

сусідніх  земельних ділянок, які підлягають ревіталізації як браун-

філди [Ling et al 2007, 286; Lorber 2014, 333]. 

Перетворення промислових зон також потребує викорис-

тання заходів, які визначаються терміном «реновація» (від англ. 

renovation – реставрація, ремонт, освіження). Реновація міського 

простору передбачає знос старого житла, зведення районів нової 

забудови, перепланування і подальше використання незатребува-

них раніше приміщень. Реновація будівель включає виконання 

цілого комплексу взаємопов'язаних будівельних робіт: повну ре-

конструкцію об'єктів, їх подальшу адаптацію під будь-які сучасні 

потреби. З метою розгляду наявних варіантів використання будівлі 
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(естетичних, економічних, функціональних) розробляється архіте-

ктурна концепція для реновації об’єкту. Реновація передбачає ціл-

ковиту модернізацію не тільки будівель, а й прилеглої території 

[Building Portal 2018].  

Модернізація – удосконалення, відновлення, поновлення 

об’єкту, приведення його у відповідність з сучасними вимогами, 

технічними умовами та показниками якості, передбачає виконання 

заходів, спрямованих на зниження фізичного та морального зносу.  

В Методичних рекомендаціях Світового банку з питань ві-

дновлення браунфілдс використовується поняття redevelopment 

(англ.) – реконструкція, відродження, розвиток по-новому (який 

можна розглядати як синонім ревіталізації) . Зазначається, що про-

екти з відродження браунфілдс (Brownfields redevelopment − BFR) 

дозволяють усунути міський занепад, прискорити реабілітацію 

існуючих забруднень, та активізувати економічну діяльність 

[World Bank 2010].  

Отже, терміни «реновація» та «модернізація» визначають 

етапи ревіталізації занедбаних територій. Вони не охоплюють еко-

номічних, соціальних, культурних та просторових аспектів про-

блем браунфілдс. Таким чином, у вітчизняній практиці управління 

розвитком браунфілдс доцільно використовувати терміни «відро-

дження», «ревітализація», що буде охоплювати усі складові стало-

го розвитку міського простору: економічну, соціальну та екологіч-

ну.  

У багатьох розвинених країнах ревіталізація браунфілдс 

стала ключовим питанням, пов'язаним з використанням пошко-

джених земель. Брак земель в межах міста, неможливість залучен-

ня до розвитку суміжних з браунфілдс територій, а також економі-

чна доцільність змушують вивчати засоби підвищення якості ви-

користання занедбаних міських територій і, в першу чергу, істори-

чно сформованих промислових зон. Повторне використання зе-

мель дозволяє застосовувати вже існуючу інженерну і транспортну 

інфраструктуру, в тому числі систему громадського транспорту, 

залучати додаткові кошти до бюджету за рахунок розміщення 

більш економічно ефективних видів діяльності. 

Лише  у середині 80-х років минулого століття, коли загос-

трилися питання закриття підприємств т.зв. базових галузей про-

мисловості (зокрема, вугільної промисловості, металургії, судно-
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будування тощо), в країнах, які відносяться до найбільш економіч-

но розвинених, розпочалась інвентаризація власного законодавст-

ва, що  стосувалось забруднених ділянок, та розробка стратегій їх 

пріоритетного і послідовного відновлення. У багатьох розвинутих 

країнах на даний момент  існують загальнонаціональні програми 

відновлення забруднених територій, наразі інші країни (що розви-

ваються та транзитивні) також готують такі програми самотужки 

або за допомогою міжнародних організацій та розвинутих країн. 

Такі національні стратегії, як правило, визначають пріоритетність 

окремих браунфілдс, таких як ті, що мають найважче забруднення 

або представляють найвищий ризик для оточуючого населення. 

Досить жорсткі закони про захист ґрунтів та відповідні 

стимули (хоча і недостатньо значні) надали поштовх процесам у 

вирішенні проблем занедбаних територій. У 1995 р. Управління з 

охорони навколишнього середовища США (Environmental 

Protection Agency (EPA) створило «Економічну програму перетво-

рення браунфілдс» [EPA 2017, 63–64 ] і розробило перше визна-

чення браунфілдс [EPA 2014]. Важливою інноваційною особливіс-

тю був новий підхід до перетворення забруднених територій, по-

в'язаний зі зміною функціонального призначення або напряму їх 

використання в майбутньому, тобто реструктуризацією. У зв'язку з 

цим напрям і ступінь рекультивації залежало від подальшого ви-

користання: чи буде на території розміщено промислове підприєм-

ство, житло, рекреаційні або соціальні об'єкти. Програма перетво-

рення браунфілдс є найважливішою національною програмою, яка 

змінила сприйняття, застосування та управління забрудненими 

територіями в США. EPA підтримує очищення і відновлення за-

бруднених територій відповідно до Закону про всеохоплюючі за-

ходи з охорони навколишнього середовища, компенсації і відпові-

дальності, прийнятому ще у 1980 р. (CERCLA – Comprehensive 

Environmental Response, Compensation, and Liability Act, відомий 

також як Superfund Act). У 1986 р. цей закон був змінений відпові-

дно із Законом про поправки до  Superfund Act та отримання по-

вторного дозволу (SARA – Superfund Amendments and Reauthori-

zation Act of 1986). Закон про сприянню  відповідальності малого 

бізнесу і відродження браунфілдс (The Small Business Liability 

Relief and Brownfields Revitalization Act), прийнятий у 2002 р. як 
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поправка до Superfund Act, забезпечує федеральне фінансування 

оцінки та виконання робіт з очищення на занедбаних територіях. 

Проте ще наприкінці 90-х років намітилася тенденція 

пом’якшення жорстких та подекуди зависоких стандартів очищен-

ня браунфілдс від забруднення. Разом із відходом від високого 

стандарту поліпшення багатофункціональності забруднених діля-

нок землі та промислових об’єктів в багатьох розвинутих країнах 

спостерігається зміна уваги з регуляторного (або "командного та 

контрольного") підходу до ринкової [Fowler 2007]. Це пов'язано не 

лише з високими витратами на дотримання та виконання законо-

давства, а й з відповідними питаннями відповідальності та проце-

дурними затримками, пов'язаними з переплануванням забруднених 

об'єктів, внаслідок чого багато земельних ділянок залишалися не-

використовуваними протягом багатьох років. 

Здійснюючи методичне керівництво і використовуючи  ін-

струменти правозастосування в галузі екологічного права на конк-

ретних ділянках,  Управління з охорони навколишнього середови-

ща США (EPA) здатне допомогти сторонам, які прагнуть очисти-

ти, повторно використовувати або перепланувати екологічно за-

бруднену територію. Організація заохочує повторне використання 

забрудненої земельної власності, тим самим досягаючи цілей охо-

рони навколишнього середовища, таких як управління довгостро-

ковими будівельними майданчиками, планування сталого земле-

користування.  

Програма Brownfields EPA забезпечує пряме фінансування 

оцінки, очищення, поновлюваних кредитів (revolving loans) і під-

готовки кадрів в галузі охорони навколишнього середовища на 

територіях, що відносяться до браунфілдс. Для полегшення вико-

ристання державних ресурсів програма Brownfields EPA співпра-

цює з іншими програмами EPA, федеральними властями і держав-

ними агентствами для виявлення і надання ресурсів, які можуть 

бути використані для відновлення браунфілдс. Крім прямого фі-

нансування, EPA також надає технічну інформацію з питань фі-

нансування проектів [EPA 2017]. 

У Великій Британії процеси відновлення забруднених зе-

мель регулюються Законом про навколишнє середовище 

(Environment Act). Відповідно документу органи місцевої влади є 

відповідальними за створення реєстру занедбаних об'єктів. Самі ж 
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браунфілдс є предметом досліджень (Desktop Study), які проводить 

Південно-західна природоохоронна організація (Southwest 

Environmental Limited). Компанія надає консультаційні послуги, 

виконує дослідження з оцінки землі за напрямками: історія розта-

шованого на даній території об'єкта, геологія і гідрогеологія, сту-

пінь екологічного ризику) [SWEL 2018]. 

У Німеччині Bodenschutzgesetz (Закон про захист ґрунту) 

заклав основу для успішної реалізації проектів з ревіталізації зане-

дбаних територій і надав поштовх для розробки аналогічних зако-

нів щодо захисту ґрунтів в інших європейських країнах.  

З метою захисту ґрунтів у 2006 р. Європейська Комісія 

прийняла Тематичну стратегію ґрунту (Soil Thematic Strategy) [Eu-

ropean Commission 2006]. У 2014 р. набула чинності Сьома Про-

грама дій в галузі навколишнього середовища (Seventh Environment 

Action Programme), яка визнає, що деградація ґрунтів є серйозною 

проблемою. В документі передбачається, що до 2020 року земля 

буде стійко управлятися в ЄС, ґрунт буде належним чином захи-

щений, відновлення забруднених ділянок триватиме. Відповідно 

до програми держави-члени ЄС зобов’язані активізувати зусилля 

по скороченню ерозії ґрунтів, збільшення вмісту органічних речо-

вин в ґрунті і виправлення забруднених місць [European Commis-

sion 2014].  

Враховуючи серйозний екологічний компонент проектів 

ревіталізації у провідних країнах світу чітко сформульовано цілі в 

сфері охорони навколишнього середовища і створено відповідну 

нормативну базу. Директива ЄС про екологічну відповідальність 

[European Parliament, Council of the EU 2004] створює основу для 

запобігання та усунення шкоди навколишньому середовищу на 

основі принципу «забруднювач платить». У тих випадках, коли 

приватна відповідальність є невизначеною, окремі держави беруть 

на себе обов'язки з очищення, особливо якщо забруднення являє 

собою безпосередню або приховану загрозу для здоров'я людей та 

навколишнього середовища (що часто буває у випадках забруд-

нення ґрунту). У разі приватизації державних підприємств уряд 

бере на себе відповідальність за очищення від забруднення, яке 

виникло до приватизації. 

Національні стратегії з відновлення браунфілдс створю-

ються саме на основі сильного екологічного законодавства. Стра-
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тегії відображають майбутні цілі з відновленню і редевелопменту. 

В Англії діє стратегія, яка розроблена агентством з розвитку − 

Англійські партнерства (English Partnerships), в Канаді − Націона-

льним круглим столом з питань довкілля та економіки (The 

National Round Table on the Environment and the Economy). Страте-

гії з відновлення занедбаних територій – це не обов’язково окре-

мий документ. Наприклад, у Німеччині питання відновлення зане-

дбаних територій відображені у Стратегії сталого розвитку країни. 

З 2010 р. Китай приєднався до країн, які розробили та реа-

лізують національні стратегії з відновлення браунфілдс  Забруд-

нення землі є серйозною проблемою в Китаї. В останні роки багато 

старих та забруднюючих галузей переміщуються з міських центрів 

через швидке зростання міст в країні. Внаслідок цього з'являється 

велика кількість браунфілдс, які становлять подвійну проблему: з 

одного боку, вони несуть загрозу навколишньому середовищу та 

здоров'ю людей в найбільш густонаселених районах Китаю. З ін-

шого боку, оскільки браунфілдс не можуть приносити  користь, 

вони створюють перешкоду для міського та економічного розвит-

ку. Найкращим рішенням цієї проблеми було би відновлення цих 

об’єктів, проте не достатньо активна політика, слаборозвинуті 

нормативно-технічні рамки для відновлення браунфілдс не забез-

печують адекватного інституційного супроводу реабілітації брау-

нфілдс. Огляд поточної ситуації щодо відновлення браунфілдс у 

Китаї [Xie, Li 2010] свідчить про фрагментацію законодавчої бази  

стосовно забруднених території. У той же час багато різних заці-

кавлених сторін беруть участь у заходах і проектах щодо браун-

філдс, включаючи колективи колишніх власників, менеджерів і 

робітників колишніх підприємств, уряди всіх рівнів, місцеві гро-

мади та громадські організації, а також нові стейкхолдери  (напри-

клад, девелоперські фірми). Відповідальність та взаємодія між 

цими зацікавленими сторонами часто не є чітко визначеними, що 

призводить до плутанини та уникнення відповідальності в кінце-

вому результаті. Потрібна посилена та всебічна правова система, 

що охоплює всі аспекти оздоровлення та відновлення цих терито-

рій та об’єктів. Крім того, національні  технічні стандарти та кері-

вні принципи мають вирішальне значення для послідовного підхо-

ду до управління браунфілдс в країні [Gong 2010, 43]. В цьому 

напрямку в рамках співпраці зі Світовим Банком в Китаї  з 2014 р. 
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розробляються правові рамки та технічні стандарти щодо віднов-

лення браунфілдс, з  урахуванням кращого досвіду економічно 

розвинутих країн. 31березня 2016 р., Радою виконавчих директорів 

Світового Банку було прийнято рішення щодо виділення 150 млн. 

долл. США для реалізації проекту з ревіталізації браунфілдів в 

двох китайських провінціях.Кінцевий термін реалізоції проекту – 

2021 рік. Прямими бенефіціарами проекту будуть 6,237 мешканців 

в районі реалізації проекту та 262 тис. мешканців району Шифенг 

(Shifeng), де розташована промислова зона Куингшуитанг 

(Qingshuitang). Крім того, 300 тис.чоловік, які живуть у  

муніципалітеті Чжучжоу (Zhuzhou)  та навколо нього, зможуть 

скористатися покращеною безпекою харчових продуктів, оскільки 

продукція зараз вирощується поблизу забрудненої землі 

[http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/03/31/world-

bank-to-help-china-clean-up-industrial-brownfields]. 

Регулювання питань ревіталізації об'єктів браунфілдс в сві-

ті характеризується високою інституційною щільністю (рис. 2). У 

процеси відновлення браунфілдс залучається багато суб’єктів − 

фахівців з різних областей: державного управління, міського пла-

нування, навколишнього середовища, права, економіки, нерухомо-

сті, фінансів і маркетингу. Важливу роль відіграє центральний 

уряд, який забезпечує належну правову і нормативну базу, встано-

влюючи чіткі екологічні стандарти і цілі, створюючи основні умо-

ви для планування землекористування і визначаючи, як фінансові 

та податкові стимули можуть пропонуватися приватним структу-

рам. Фонди надають кредити і фінансову допомогу суб'єктам, за-

цікавленим у відновленні занедбаних територій. Навчальні та нау-

ково-дослідні інститути займаються підготовкою кадрів у сфері 

відновлення браунфілдс, які надають технічну підтримку і реалі-

зують експертну технічну допомогу і рекомендації для сторін, 

зацікавлених в придбанні, оцінці, очищенні та подальшому вико-

ристанні об'єкта браунфілдс. 

Компетенції значної кількості зацікавлених сторін часто 

поєднують спеціальні програми. Наприклад, в Південно-Східній 

Європі діє проект RETINA (Project Revitalization of Traditional 

Industrial Areas in South-East Europe − Проект з відновлення тра-

диційних промислових територій в Південно-Східній Європі). 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/03/31/world-bank-to-help-china-clean-up-industrial-brownfields
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/03/31/world-bank-to-help-china-clean-up-industrial-brownfields
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Рисунок 2. – Учасники процесу відновлення браунфілдс 
Джерело: складено авторами 

 

Проект фінансується в рамках Транснаціональної програми спів-
робітництва у Південно-Східній Європі, розробленою 10 парт-
нерами з 7 країн Південно-Східної Європи, метою якої є розви- 
ток необхідних інструментів і методології для вирішення цієї  
проблеми на основі комплексного підходу, фокусуючись на  
успішному сталому відновленні територій браунфілдс, взаємодії із 
зацікавленими сторонами на всіх етапах процесу [Lorber 2014, 333; 
http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=94].  

Стимулювання процесів відновлення браунфілдс. Цілі та 
підходи у стимулюванні відновлення занедбаних територій відріз-
няються по країнах і можуть бути фінансовими та/або нематеріа-
льними для приваблення потенційних інвесторів (табл. 2).  

Вибір цілій та засобів є компетенцією місцевої політики, 
що чітко визначено у національному законодавстві. В цілому, за-
ходи, які місцева влада має в своєму розпорядженні, більш чис-
ленні в англо-саксонських країнах, ніж в Європі, що пояснюється 
відмінностями в сфері оподаткування майна. Велика Британія і 
США сьогодні являють собою приклади країн, які поводяться з 
більшістю своїх менш забруднених об'єктів (зокрема, браунфілдс) 
 

http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=94
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Таблиця 2. – Інструменти стимулювання відновлення браунфілдс  

Під-

ходи 

Цілі 

Скорочення затрат на 

фінансування 

Підвищення 

притоку коштів 

Покращення інвести-

ційного клімату 

Ф
ін

ан
со

в
і 

 Муніципальні обліга-

ції  

 Фінансові посередни-

цькі інститути 

 Гарантії по кредитах 

 Часткова участь 

 Гранти (у тому 

числі на оцінку, 

дослідження, 

та/або очищення) 

 Субсидії 

 Премії 

 Кредити 

 Фонди оборо-

тних позик 

 Екологічне страху-

вання 

П
л
ан

у
в
а
н

н
я
 

 Закон про реінвести-

ції громад (Community 

Reinvestment Act*). (на-

приклад, містить вимоги 

до банків та інших фі-

нансових установ вкла-

дати інвестиції в про-

блемні громади) 

 Інвестиції в 

інфраструктуру 

 Інвестиції у 

громадський 

транспорт 

 Зниження 

митних ставок 

 Прискорення 

бюрократичного 

процесу 

 Зонування 

 Контроль за земле-

користуванням 

 Інвестиції в інфра-

структуру 

 Інвестиції у гро-

мадський транспорт 

 Управління та 

консультативна до-

помога 

Ф
іс

к
ал

ь
н

і 

 Фінансування в раху-

нок майбутніх податко-

вих надходжень (TIFs) 

 Податкове стимулю-

вання відновлення 

brownfields (у т.ч. витра-

ти на очищення виклю-

чаються з суми, яка 

оподатковується) 

 Податки на підви-

щення цінності нерухо-

мості 

 Податкові 

знижки 

 Звільнення від 

сплати податків 

 Кредити на 

рекультивацію 

 Зони пільгово-

го оподаткування 

 Спеціальні подат-

кові райони (які регу-

люються відповідно 

до  конкретного на-

бору обставин - на-

приклад, потреба у 

реконструкції) 

* Закон діє у США та покликаний заохочувати депозитні устано-

ви до допомоги в задоволенні кредитних потреб громад, в яких вони пра-

цюють, включаючи громади з низьким та середнім рівнем доходу 

[https://www.federalreserve.gov/consumerscommunities/cra_about.htm].  

Джерело: [Management Brownfields 2010, 48] 
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за допомогою ринково-орієнтованого підходу. Добровільне відно-

влення таких об'єктів – чим часто займаються девелопери – заохо-

чується шляхом поєднання таких заходів, як полегшення відпові-

дальності та фінансові стимули [Brandon 2013, 1-2, EPA, 2016]. Це 

призвело до значного скорочення кількості об’єктів, які очікують 

на відновлення [Fowler 2007]. У цьому відношенні ринково-

орієнтований підхід до цих пір розглядається як більш ефектив-

ний, ніж підхід управління та контролю, хоча більшість об’єктів 

зараз відновлюються за більш нижчими стандартами і з мінімаль-

ним регуляторним контролем. Це само по собі може спричинити 

проблеми з точки зору відповідальності за будь-яке залишкове чи 

нове забруднення та довгострокові обмеження для використання 

об'єктів. Важливо, щоб ці питання були адекватно розглянуті в 

будь-якій сучасній нормативній базі, що стосуються відновлення 

забруднення об'єктів. 

Національна та місцева політики більшості розвинених 

країн спрямовуються на стимулювання та полегшення процедур 

вигідного використання занедбаних земель шляхом: зниження 

привабливості інших форм земель (грінфілдс); оптимізації проце-

сів надання дозволів; допомоги девелоперам через широке розпо-

всюдження інформації щодо наявності об’єктів для ревіталізації та 

вірогідних субсидіях; широкого використання інструментів, які 

враховують інтереси усіх учасників процесі відновлення занедба-

ної території, зокрема що засновані на принципах розподілення 

ризиків, зв’язку проектів із подальшим сталим розвитком терито-

рії, отриманням вигід від результатів економічного зростання.  

Так, у США та Великій Британії використовується TIF (tax 

increment financing) – фінансування за рахунок майбутніх податко-

вих надходжень. Завдяки цьому інструменту державного фінансу-

вання місцеві муніципалітети стимулюють розвиток в певних сфе-

рах своєї юрисдикції під назвою «проектні райони». Території 

проектів створюються спеціальними агентствами за допомогою 

прийняття постанови або резолюції місцевого керівного органу 

або міської ради (див., наприклад, [Salt Lake County Economic De-

velopment 2018]).  

Рівень податкових доходів (пов'язаних з податками на не-

рухомість), що формуються в рамках району, до якого застосову-

ється ця схема фінансування проекту  (TIF-району), на момент 
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початку проекту фіксується. Передбачається, що реалізація інфра-

структурного проекту в районі збільшить цінність нерухомості і / 

або землі на прилеглих територіях, підвищить рівень податкових 

доходів понад зафіксований без підвищення податкових ставок. 

Всі податкові надприбутки від TIF-району або тільки їх частину, 

включаючи доходи від самого інфраструктурного проекту (якщо 

такий приносить їх самостійно), перерозподіляються з державного 

бюджету до бюджету TIF-проекту аж до його закінчення і викори-

стовуються для погашення початкових інвестицій в проект. Згодом 

реалізація проекту також може спричинити і збільшення доходів 

від податків з продажів, приросту робочих місць, проте ці фактори 

вважаються вже вторинними [Dmytryev, Bazhenov 2016]. 

У Великобританії уряд затверджує План фінансування за 

рахунок майбутніх податкових надходжень, заснований на фіксації 

податкових доходів від оподаткування нерухомості (Business Rates 

Retention Scheme). За цими схемами, місцева влада може брати 

позики на інфраструктурні проекти, за рахунок майбутнього зрос-

тання надходжень від бізнесу, які виникнуть внаслідок реалізації 

проектів [http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/ 

Summary/SN05797]. 

Крім інструментів стимулювання використовуються ін-

струменти, які примушують власників об’єктів браунфілдс до ре-

віталізації. Якщо актив має стратегічне значення для міста, може 

бути застосовано так зване eminent domain (лат.) – юридичне пра-

во уряду вилучати приватну власність в громадських інтересах без 

згоди власника (право на примусове відчуження приватної власно-

сті з виплатою справедливої компенсації). Ще одним інструментом 

примусу є єдиний податок, який може бути накладений на проми-

словий об’єкт, який є занедбаним або використовується не повною 

мірою. В разі, якщо майно створює загрозу для здоров’я громад 

або завдає шкоди природним ресурсам, до власників можуть бути 

застосовані штрафи і санкції для примусового очищення та ревіта-

лізації.  

Форми та напрями відновлення браунфілдс. Процес від-

новлення покинутих промислових об’єктів приймає різні форми:  

природне відновлення;  

створення зелених територій з функцією відпочинку;  

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/%20Summary/SN05797
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/%20Summary/SN05797
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створення інвестиційних зон для промисловості, малого бі-

знесу, логістики, послуг, великих підприємств торгівлі;  

будівництво житла.  

Для кожного напряму існують критерії, відповідно до яких 

браунфілдс можуть бути відновлені тим чи іншим способом. Важ-

ливою складовою процесу відновлення є оцінка потенційних еко-

логічних загроз стану природного навколишнього середовища та 

житловим територіям. 

Веб-журнал Inhabitat.com опублікував 6 яскравих прикла-

дів зелених реновацій, які перетворили колишні промислові будів-

лі в об'єкти сучасної архітектури [Morgan 2012]. 

1. Парк розваг Wunderland Kalkar, Німеччина (будівля 

атомної електростанції); 

2. Південно-тихоокеанський пивоварний завод, м Сан-

Франциско, США (будівля фабрики з виробництва та ремонту 

печатних машин CA-Kilger Machine Works); 

3. Музей сучасного мистецтва ABC Museo, м Мадрид, Іс-

панія (будівля старої фабрики); 

4. Простір для життя і роботи, м Лейпциг, Німеччина (во-

донапірна вежа Umbau Wasserturm); 

5. Завод з виробництва відновлювальних джерел енергії 

(інвестори рекламують простір як перший вуглецево-нейтральний 

офісний комплекс в Лондоні) м Лондон, Великобританія (електро-

станція Battersea); 

6. Багатоквартирна офісна будівля 780 Brewster, м Монре-

аль, Канада (п'ятиповерхова промислова будівля заводу). 

Наведені приклади свідчать про різні напрями подальшого 

використання об’єктів brownfields : музей сучасного мистецтва, 

простори для життя та праці, торгівельні та розважальні центри, 

промислові підприємства на новій технологічній основі. Найбіль-

шого розповсюдження отримали два сценарії ревіталізації зане-

дбаних промислових зон.  

1. Позбавлення об’єкта браунфілдс промислових функцій 

(приклад 1, 3, 4, 6). Наповнення новими функціями території бра-

унфілдс s відповідає сучасним принципам територіального плану-

вання і завданням міського розвитку (парки, селітебні території, 

зона змішаного використання, арт-кластери, розважальні та торгі-

вельні центри, зони ділової активності, житлові приміщення). Да-
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ний підхід вимагає значного перепланування території як нової 

міської зони та безпосередньої участі державних структур у проек-

ті реновації. У різних країнах створюються комітети з врегулю-

вання питань землекористування конкретної промислової терито-

рії (The Docklands Authority, Мельбурн), загальна державна страте-

гія оновлення міст (Urban Renewal Strategy, Гонконг). Збереження 

забудови колишньої промислової території дозволяє використову-

вати існуючий простір навіть при мінімальних інвестиціях. Дуже 

часто, в покинутих будівлях колишніх заводів і фабрик створю-

ються місцеві творчі спільноти, які залучають художників, музи-

кантів або фрілансерів, яким необхідно місце для збору великої 

кількості людей. Існують приклади, коли спільноти об'єднуються в 

великий творчий кластер, створюють благодійний фонд що дає 

поштовх для розвитку даної території [Starkova, Hrin 2015, 231-

232]. 

2. Збереження виробничих функцій об’єкта браунфілдс  

(приклад 2, 5). В результаті ревіталізації занедбаної територій за 

таким сценарієм на його території розташовуються підприємства, 

які відповідають сучасному рівню розвитку технологій, мають 

модернізоване виробництво, спеціалізуються на випуску наукоєм-

ної продукції.  

В Польщі широке використання отримала практика ство-

рення індустральних парків та бізнес-інкубаторів на занедбаних 

територіях колишнього промислового використання.  Індустріаль-

ні парки розташовується на територіях колишніх машинобудівних, 

хімічних, металургійних заводів, гірничодобувних підприємств. 

Парки створюються з метою залучення зовнішніх інвесторів, еко-

номічної і соціальної активізації депресивних промислових райо-

нів, створення нових робочих місць, розвитку і модернізації інфра-

структури, вже розташованої на реструктуризованих територіях. 

Реалізація проектів стала можливою завдяки фінансування Євро-

пейським фондом регіонального розвитку. До переліку цих проек-

тів входять:  Промисловий парк Бидгощ, Силезький промисловий 

парк створений у співпраці з факультетом архітектури і містобу-

дування Сілезького технологічного університету в Глівіце (підт-

римується Маршаллом Сілезького воєводства, Агентством розвит-

ку промисловості, Міністерством економіки та праці); Подляський 

индустриальный парк, створений в рамках Оперативної програми 
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розвитку Східної Польщі у 2007 р.; Верхньосілезький індустріаль-

ний парк, створений в результати Угоди про співпрацю між 

м. Катовіце, Агентством регіонального розвитку в м. Бельсько-

Бяла, Верхньосілезьким Агентством корпоративних перетворень. 

Політика управління браунфілдс в Україні. Необхід-

ність формування сучасної політики міського розвитку є однією з 

найбільш актуальних проблем в Україні. У зв’язку з реалізацією 

євроінтеграційної стратегії трансформація міської політики має 

відбуватися на основі імплементації основних принципів спільної 

регіональної політики ЄС у законодавство України. Критичне 

осмислення світового досвіду, системний аналіз моделей віднов-

лення браунфілдс у країнах світу сприятиме виробленню адекват-

них сучасним реаліям заходів державної та місцевої політики у 

сфері ревіталізації покинутих промислових об’єктів.  

Міська влада визнає необхідність упорядкування техноген-

них ландшафтів, що передбачає проведення системи заходів, 

спрямованих на їх відновлення та підвищення продуктивності, 

природоохоронної, господарської та естетичної цінності природно-

техногенних комплексів, на оптимальну реконструкцію і плану-

вання техногенних ландшафтів з урахуванням всіх потреб суспіль-

ства. Значних фінансових коштів, які необхідні для ефективного 

управління занедбаними територіями в міському бюджеті немає. 

Тому завданням міської влади є пошук інвесторів для реалізації 

проектів з очищення територій та будівництва великих багатофун-

кціональних комплексів; вибір оптимальних проектів, що відпові-

дають сучасним вимогам до оточуючого простору, організація і 

проведення аукціонів; контроль за тим, щоб нове функціональне 

призначення колишніх промислових зон відповідало потребам 

міста і генеральному плану.  

Як правило, перелік основних кроків, які, доведеться зро-

бити інвестору, який зважився на реновацію занедбаних промис-

лових територій зводиться до такого: 

провести роботи по очищенню території; 

оновити комунікації; 

змінити цільове призначення ділянки; 

отримати право власності на земельну ділянку; 

розробити новий план розвитку території; 

розробити власне проекти об'єктів нерухомості; 
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безпосередньо провести будівельні роботи (здійснити капі-

тальні витрати на будівництво або пайову участь в ньому); 

реалізувати нові функції готового об'єкту. 

У разі підготовки промислової зони до будівництва житла 

має визначається ступень забруднень і їх дезактивація, що контро-

люється органами державного санітарного нагляду відповідно до 

вимог норм радіаційної безпеки.  

Значним кроком в інституціональному оформленні процесу 

ревіталізації занедбаних промислових об’єктів можна вважати 

прийняття Верховною радою України 20 березня 2018 р. Закону 

України «Про стратегічну екологічну оцінку». Процедура страте-

гічної екологічної оцінки спрямована на визначення, опис та оці-

нювання наслідків виконання документів державного планування 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих 

альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та 

відшкодування можливих негативних наслідків, яка включає ви-

значення обсягу стратегічної екологічної оцінки, розроблення зві-

ту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського 

обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних консу-

льтацій), врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, ре-

зультатів громадського обговорення та консультацій у документі 

державного планування, інформування про затвердження доку-

мента державного планування [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 

2354-viii]. 

Закордонний та вітчизняний досвід свідчить, що орієнтація 

мешканців щодо майбутнього розвитку браунфілдс  є одним з  

суттєвих факторів у вирішенні того, який функціональний  напря-

мок слід вибрати для ревіталізації даної ділянки чи промислового 

об’єкту (див., наприклад [Heatherington et al 2017, 15; Navratil et al 

2018, 233]). Також результати стратегічної екологічної оцінки, 

отримані за участю громадськості, у ході консультувань, можуть 

усунути невизначеності та сумніви до того, що відновлений об’єкт 

не становить екологічної загрози здоров’ю населення
1
. 

Ще рано говорити про існування усвідомленої орієнтації 

українських регіонів та міст на перетворення занедбаних промис-

                                                   
1
 Наприклад, широкі дискусії щодо небезпечності проживання у 

житловому комплексі «Комфорт Таун», який збудовано на території ко-

лишнього гумовогенератного заводу «Вулкан» в м. Київ. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/%202354-viii
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/%202354-viii
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лових об'єктів в міські та селищні публічні місця, майданчики кре-

ативної індустрії. Тому існує чимало перешкод. 

1. Відсутність чітких національних цілей та стандартів, ві-

дповідно до яких мають діяти державні та приватні суб’єкти у 

сфері ревіталізації занедбаних територій. Світовий досвід свідчить 

про те, що тим країнам, які не мають досвіду реалізації подібних 

проектів не обійтись без консультувань з боку країн, які успішно 

реалізовують проекти з реновації бровнфілдс. 

Певні кроки в цьому напрямку робляться і в Україні. В ра-

мках міжнародної технічної допомоги реалізується проект «Інтег-

рований розвиток міст України», під час якого чотири міста – Він-

ниця, Житомир, Полтава та Чернівці за підтримки проекту мають 

розробити плани інтегрованого розвитку. Разом із департаментами 

міських рад команда національних та іноземних експертів працює 

над проектами довготривалого міського планування. Ведеться збір 

даних, аналіз потреб в різних сферах міського життя, зокрема і 

аналіз забудови міст з точки зору можливості реновації їх промис-

лових зон та об’єктів.  

2. Проблеми права власності. У значній кількості випадків 

власниками активів є декілька окремих осіб, які не мають достат-

ніх повноважень для одноосібного контролю. У зв’язку із чим не-

можливо прийняти рішення щодо його реновації та управління. 

Промисловий об’єкт може експлуатуватися частково, без враху-

вання інвестиційного потенціалу. Як правило, це адміністративна 

будівля колишнього промислового підприємства, яка є місцем 

масової реєстрації юридичних осіб, а виробничі цеха та земельна 

ділянка не використовуються. 

3. Обмеження доступу до коштів для реалізації проектів з 

ревіталізації занедбаних територій. Доступ до фінансового креди-

тування є обмеженим через високу облікову ставку Національного 

банку України. Фінансові інструменти територіального розвитку 

спрямовуються, переважно, для вирішення поточних соціальних 

проблем.  

4. Відсутність єдиного реєстру занедбаних промислових 

територій, які мають бути ревіталізовані. Важливість фактору ін-

формаційної прозорості у забезпеченні інвестиційного привабли-

вості території відзначено в роботі [Bogachov 2016, 130]. Автор 

пов’язує цей фактор із створенням та використанням геоінформа-
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ційних систем, які містять повну та достовірну інформацію про 

об’єкти можливих інвестицій, описує досвід створення та впрова-

дження спеціалізованих геоінформаційних систем на рівні великих 

міст України для потреб інформаційних систем управління місь-

ким господарством, оцінки території, соціо-економіко-

екологічного моніторингу та створення земельного кадастру. Од-

нак створення таких комплексів поки не носить системного харак-

теру. 

В українських містах робляться фрагментарні спроби тран-

сформації міського простору, змінюється функціональне викорис-

тання старих будівель, занедбаних заводів і промислових зон, які 

перетворюються в креативні простори, житлові квартали. Лідером 

у цьому напрямку є м. Київ. Столичне місто є центром, де розви-

ваються креативні індустрії. Тому останнім часом набуло поши-

рення перетворення промислових об’єктів у місця, де проводять 

культурні заходи, фестивалі, діють коворкінги, розвиваються арт-

кластери, проводяться конкурси креативних стартапів. Самими 

відомими є Арт-завод Платформа, який розташований на території 

колишнього Дарницького шовкового комбінату [https://ua. 

kyivmaps.com/places/art-zavod-platforma], платформа IZONE, ство-

рена у лабораторії, на території суднобудівного заводу [Izolyatsiya 

Foundation2018; https://funtime.kiev.ua/kreativnie-prostranstva/izone], 

G13 project studio, розташована на території Київського склотарно-

го заводу, Closer, який знаходиться на території колишньої Київсь-

кої стрічкоткацької фабрики [Salyi 2014]. 

Представники креативного класу в обласних центрах Укра-

їни теж долучилися до процесу створення нових об’єктів на тери-

торіях колишніх промислових зон. В м. Івано-Франківську займа-

ються процесом реновації структури і вигляду заводу «Промпри-

лад» [Onys`kyv 2017]. У м. Львові діє «Арт центр Фабрика повид-

ла» – центр сучасного мистецтва, який об’єднує різні сфери – су-

часне мистецтво, театр, музику, кіно. Будівля Артцентру – колиш-

нє підприємство з виготовлення консервованих овочів та повидла 

[Harald Binder Cultural Enterprises 2018]. Простір Fabrika.space у м. 

Харкові, що розташоване в будівлі колишньої фабрики «Союзсор-

тсемовощ», об'єднує в собі велику івент-зону, коворкінг і бар 

[Grygorush 2016]. 

file:///C:/Users/Alex/Downloads/Izolyatsiya%20Foundation2018
file:///C:/Users/Alex/Downloads/Izolyatsiya%20Foundation2018
https://funtime.kiev.ua/kreativnie-prostranstva/izone
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З’являються і проекти, в рамках яких виробничі функції 

об’єкта браунфілдс зберігаються. Так, за приватною ініціативою 

планується зведення індустріального парку на площах Меліто-

польського заводу холодильного машинобудування «Рефма», який 

майже припинив своє існування. Мета проекту − надати місцевим 

промисловцям території для розвитку виробництва з усією необ-

хідною інфраструктурою [Khromeyko 2018].  

Характерною рисою більшості занедбаних промислових 

об’єктів в Україні, що були ревіталізовані, є те, що вони відносять-

ся до категорії А, за вищезазначеною категоризацією організації 

CABERNET. Реалізовані проекти, в результаті яких змінилося фу-

нкціональне призначення браунфілдс (житлові квартали, креативні 

майданчики), знаходяться в межах міст, як правило обласних 

центрів та у столиці, у привабливих, з комерційної точки зору, 

районах.  

Але багата промислова історія Україна і подальша деіндус-

тріалізація  залишили у спадщину території, які зіпсовані або за-

йняті звалищами, відстійниками, жужільними відвалами, відвала-

ми шахтних порід, кар'єрами нерудних будівельних матеріалів, 

відходами підприємств, в тому числі металургійних, які не можуть 

використовуються в містобудівних цілях без проведення спеціаль-

них заходів з відновлення та рекультивації. Занедбані промислові 

підприємства спричиняють погіршення санітарно-гігієнічного ста-

ну прилеглих сельбищних територій, що стає причиною неактив-

ного ринку нерухомості, роблячи територію комерційно неприваб-

ливою, створює умови формування розчленованих архітектурно-

планувальних структур міста, іноді, навіть небезпечних через 

складний криміногенний стан. З одного боку загроза, яку предста-

вляють браунфілдс мешканцям міста і навколишньому середови-

щу через екологічне забруднення вимагає вирішення питань їх 

відновлення. Тому основний мотив для роботи з занедбаними те-

риторіями, пов’язаний, перш за все, з вирішенням екологічними і 

соціальних проблем. Такі об’єкти потребують значних інвестицій 

у реновацію на основі спільного використання видатків між дер-

жавним і приватним секторами, використання інструментів, які 

враховують інтереси усіх учасників процесі відновлення занедба-

ної території: місцевої влади, громади та приватних інвесторів. В 

результаті, браунфілдс, які відновлені, можуть стати центрами та 
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двигунами економічного розвитку і поліпшити якість життя у міс-

тах, де вони розташовані. 

Для формування міської політики з відновлення браун-

філдс необхідним є  

на національному рівні: 

встановлення чітких національних цілей та стандартів, від-

повідно до яких мають діяти державні та приватні суб’єкти, інші 

зацікавлені сторони у ревіталізації занедбаних територій. Стандар-

ти мають містити рекомендації з ревіталізації залежно від типів 

забруднення та напрямів подальшого використання колишнього 

промислового об’єкту;  

створення регуляторних режимів, які стимулюють інвесто-

рів та/або примушують власників до ревіталізації об'єктів браун-

філдс і обмежують використання земель гринфилдс.  

на місцевому рівні: 

включення питань відновлення занедбаних територій у 

стратегії регіонального та місцевого розвитку, а також в регіона-

льні стратегії смарт-спеціалізації, які передбачено розробляти згі-

дно з проектом Стратегії розвитку промислового комплексу Укра-

їни на період до 2025 року
2
; 

створення платформи, яка надасть доступ до реєстру тери-

торій промислової забудови, придатних для реконструкції та буді-

вництва нових об'єктів, а також дозволить розширити можливості 

усіх зацікавлених сторін для спільної роботи щодо інвестування в 

об'єкти браунфілдс, створити канали зв'язку між потенційними 

інвесторам і особами, які приймають рішення у сфері політики 

міського розвитку, спростити доступ до необхідної інформації, 

такої, що висвітлює тенденції на місцевому ринку нерухомості, 

можливості землекористування та залучення фінансових ресурсів, 

а також полегшує пошук креативних проектів з відновлення зане-

дбаних територій; 

використання коштів Державного фонду регіонального ро-

звитку для реалізації проектів з відновлення браунфілдс (відповід-

но до стратегій розвитку регіонів); 

                                                   
2
 http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=docs_project 

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=docs_project
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пошук джерел міжнародної технічної допомоги, грантів 

міжнародних донорських організацій для реалізації проектів з по-

жвавлення традиційних промислових зон. 
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Донат Мєжеєвський 

 

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ ЯК ЛІБЕРАЛЬНА КАТЕГОРІЯ І 

ВИКЛИК ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 
Об’єктом безпеки людини (human security) прийнято вва-

жати саму людину та соціальні групи, які вона утворює. Ця кон-
цепція походить з досліджень поняття миру і черпає ресурси з 
доробку критичних шкіл безпеки

1
.  

Безпека людини стосується делікатних питань почуття без-
пеки та свободи від страху, який несуть з собою сучасні глобальні 
загрози та бідність, що торкаються значної частини популяції. Тож 
вона розглядає такі основні питання, як здоров’я і добробут та 
проблему суб’єктивного почуття безпеки.  

Традиційні течії науки про безпеку, такі як реалізм та по-
декуди конструктивізм концентрують свою увагу на державі та 
суспільних групах як відносному об’єкті безпеки. Реалістична ди-
лема безпеки, яку конструктивісти вважають штучно створеною 
конструкцією, домінувала за часів біполярної системи та визнача-
ла сприйняття безпеки. Ця концепція, що має основне значення 
для вивчення питань безпеки, була певною формою дилеми 
в’язниці. Вона виражала екзистенційну умову невпевненості, що 
стосувалася стосунків між людьми. Держави хотіли забезпечити 
свою безпеку і при цьому прагнули отримати найбільшу потуж-
ність, що в свою чергу спричинило наступне: сусідні держави че-
рез відчуття небезпеки були змушені діяти так само. Дилема без-
пеки спричиняла перегони в озброєнні, що давало певну ілюзію 
безпеки на межі війни та миру, але попри те в основному своєму 
вимірі було негуманним, особистість трактувалося як об'єкт, а її 
прагнення до розвитку були підпорядковані загальним інтересам, 
що ототожнювались з інтересами держави, створеними 
відповідальними особами [Booth, Wheeler 1998, 4-5]. 

Сучасні ліберальні теорії намагаються змінити ці відноси-
ни, репрезентують погляд “навпаки”, з точки зору безпеки вважа-
ючи пріоритетними ті дії, які передусім впливають на забезпечен-
ня добробуту і процвітання суспільства, в такий спосіб визнаючи 
вплив громадян на формування політики безпеки. Ліберали ствер-

                                                   
1 Тобто, сучасних концепцій сек'юрітології (копенгагенська, валлійська, паризька школи), які 

бачать основну суть безпеки в її невійськових аспектах. 
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джують, що стосунки між демократичними державами відрізня-
ються від недемократичних, що демократії по своїй суті не спри-
чиняють воєн. Війна не видається правдоподібною оскільки 
рішення її розпочати приймають ті, хто в результаті буде за неї 
платити. Ці твердження є основним елементом ліберальної теорії 
демократичного миру [Doyle 1983, 205-235; 1986, 1151-1163]. 

Людське сприйняття безпеки відповідає основним постула-
там лібералізму, що творить людину, її свободу, рівність і безпеку 
в центрі зацікавлень. Однак з точки зору сприйняття безпеки, вона 
також близька згаданим вище критичним течіям. Основні кате-
горії, які лягають в основу думок і дій людини ліберального ладу, 
це:  

1) своєрідна концепція добра і зла, 
2) воля як атрибут/право людської особистості, 
3) плюралізм як риса культури, 
4) толерантність як регулятор суспільного життя [Adamski 

1999, 61; Malinowski 2014, 109]. 
Лібералізація суспільного життя поляків стала фактом, 

який підтверджують циклічні дослідження World Values Survey Р. 
Інґлегарта. Зміни системи цінностей європейців в ліберальному 
напрямку включають: 

1) зменшення значення традиційних цінностей прийняття і 
обов’язку та матеріалістичних пріоритетів (дисципліна, послух, 
довершеність, порядок, виконання обов’язків, вірність, уважність, 
підпорядкування, скромність, самоконтроль, готовність підлашто-
вуватися тощо), 

2) на користь постмодерністських цінностей саморозвитку 
та постматеріалістичних пріоритетів (емансипація тощо). 

В науці про безпеку людини можна виокремити три течії. 
Перша стосується ліберальних ідей закону, де особистість тракту-
ють суб’єктивно, друга визнає безпеку результатом гуманізму і 
використання міжнародних гуманістичних законів, третя в свою 
чергу безпеку розглядає як задоволення економічних, суспільних, 
екологічних та потреб здоров’я [Hampson 2008, 230-231].  

Перший раз поняття безпеки людини вжито у Звіті про ро-
звиток ООН в 1994 році, коли було визнано необхідність цілес-
прямованої діяльності держав і міжнародних інституцій з метою 
забезпечення фізичної безпеки у щоденному житті, підкреслено 
його антропоцентричний характер і необхідність зміни відношення 
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до людини, більшої зацікавленості особистістю. Особливо важли-
вим в концепції безпеки людини є виокремлення невійськових 
загроз, таких як катастрофи, екологічні проблеми, стихійні лиха, 
голод, пандемії, порушення прав людини як на внутрішньому, так і 
на міжнародному рівні, соціальні загрози тощо. 

З точки зору Яцека Чапутовича можна категоризувати сфе-
ри людської безпеки й окреслити її рівень використовуючи вибра-
ні показники, що репрезентує таблиця  1 [Czaputowicz 2012, 156]. 

 
Таблиця 1. – Сфери та показники безпеки людини  

Безпека Показники рівня безпеки  

Економічна  Сталий і задовільний дохід, гарантії зайнятості, сус-
пільне страхування  

Здоров’я Процент ВВП призначений на охорону здоров’я, 
суб’єктивне відчуття стану здоров’я, доступ до 
лікування, суб’єктивна оцінка якості охорони здо-
ров’я 

Екологічна Рівень забруднення середовища, зацікавлення еко-
логічними проблемами, здатність уряду до 
вирішення екологічних проблем, готовність інве-
стувати в охорону середовища  

Особиста Страх насильства, рівень злочинності, самодеструк-
тивні дії, дорожньо-транспортні пригоди, 
успішність інституцій безпеки 

Харчування Фізичний доступ до основних харчових продукти, 
якість харчування, частка, що припадає на харчові 
продукти в домашньому бюджеті  

Спільноти Стабільність сім’ї, рівень заангажованості у спіль-
ноти, соціальні зв’язки  

Політична Основні свободи та права людини, довіра до уряду, 
ефективність влади, стан громадянського суспіль-
ства, сприйняття корупції 

Джерело: Latvia Human Development Report 2002-2003: Human Security, Riga: 
UNDP 2003, s. 20; Malinowski J., Wyzwania, szanse I zagrożenia niesione przez 
niektóre trendy cywilizacyjne. „Podstawy Edukacji” nr 7/2014, s. 85-123. 

 
Істотним показником є так званий рівень захищеності 

(securatibility), який окреслює стійкість перед загрозами, тобто 
здатність уникати небезпеки та зберігати почуття безпеки в над-
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звичайних ситуаціях. Захищеність має індивідуальний характер і 
залежить від особистих характеристик людини. Особи з низьким 
рівнем захищеності в умовах загрози перебувають у постійному стані 
відчуття небезпеки, трактують загрозу як попередження, що 
мобілізує їх до прийняття заходів безпеки [Czaputowicz J. 2012: s.157]. 

Відчуття безпеки у світі й у Польщі постійно змінюється, 
відповідно до показників, представлених в таблиці. Можна пого-
дитися з тезою, що воно є більшим в країнах з високою динамікою 
розвитку, меншим у країнах, де наступає стагнація або регрес. 
Вражає низький рівень відчуття безпеки в країнах Західної Євро-
пи, ймовірно на такий стан речей впливає економічний курс країн 
Єврозони. 

Рівень почуття безпеки поляків змінюється залежно від 
глобальних, національних, місцевих та індивідуальних обставин. 
На нього в глобальному та внутрішньому сенсі впливають засоби 
масової інформації, і вони формують цю проблему вирішальним 
чином. За місцевим та індивідуальним підходами рівень почуття 
безпеки залежить від власного досвіду, знань місцевих реалій та 
власних надій та страхів [Korzeniowski 2008, 71-87]. 

З перспективи безпеки людини істотним є сприйняття без-
пеки як глобального суспільного блага, коли вже не достатньо 
тільки охорони від зовнішніх загроз. Важливим є виокремлення 
нових викликів і загроз у сфері безпеки. Сучасні місцеві конфлікти 
та національні війни становлять собою передусім загрозу гу-
манітарного характеру (геноцид, порушення прав людини режи-
мом, впровадженим серед своїх громадян). В рамках безпеки лю-
дини, іноді відмінно від традиційного розуміння міжнародної без-
пеки як категорії суверенних держав, потрібно використовувати 
таке знаряддя як посередництво між сторонами конфлікту, якщо ж 
воно не приносить результату і зламано норми міжнародного гу-
манітарного права, використовують гуманітарну інтервенцію, яка 
покликана відновити норми використання міжнародного права. На 
сьогодні їх формують такі цивілізаційні проблеми, як: 

1. Демографія – за прогнозами Євростату, Польща разом з 
Румунією, Болгарією та Словаччиною буде однією з країн, що 
найшвидше втрачають популяцію [Okólski 2012, 17]. 

2. Рівень інновацій – низький рівень польського ноу-хау у 

сфері техніки, управління і маркетингу спричиняє витіснення 

польських фірм зі світового ринку [Szachaj 2009, 32]. 
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3. Соціальний капітал – бар’єром для розвитку невдовзі 

може стати дефіцит у сфері низьких навичок співпраці поляків 

(суперництво бере верх над кооперацією) [Cichomski 2009, 54]. 

4. Інтелектуальний капітал – польська наука непристосо-

вана до підтримки економіки, яка опирається на знання, а сама 

економіка рідко використовує доробки наукових осередків 

[Wierzbicki 2011, 47]. 

5. Пенсійна бомба – в наступних десятиліттях очікується 

збільшення кількості пенсіонерів на приблизно 2 млн осіб, оскільки 

до пенсійного віку доходять люди, народжені в період повоєнного 

бебі-буму, незмірно збільшаться витрати на систему соціального 

страхування. (Polska 2030) [Newman 2009, 87; Domagała 2008, 93]. 

Безпека людини впливає на сприйняття стосунків між дер-

жавою і громадянином, пропонує новий погляд на питання суве-

ренності. Не через призму держави, а навпаки – громадянина. Су-

веренітет в цьому розумінні – це служба держави в інтересах сус-

пільства і кожного громадянина. Це формування міжнародних 

стосунків через повагу до гуманітарного права і прав людини. Ці 

показники повинні свідчити про визнання суверенітету на 

міжнародній арені. Суверенітет держав, що не визнають основних 

гуманітарних законів і не дотримуються прав людини, згідно з 

таким розумінням, може бути оскаржений міжнародною спільно-

тою. Концепція безпеки людини на сьогодні є взірцем, відносно 

якого творяться норми міжнародного права. Якщо країна не може 

виконувати та застосовувати ці норми, тоді відповідальність за їх 

виконання буде надаватися відповідним міжнародним інституціям. 

Сучасна дискусія на тему реформи Організації Об’єднаних 

Націй також зводиться до питання, якою мусить бути парадигма 

безпеки держави та суверенітету. Чи надалі традиційна у вест-

фальському сенсі, чи її потрібно замінити парадигмою людської 

безпеки й умовної суверенності, яка узалежнює її визнання 

міжнародною спільнотою від сприйняття прав людини. 

В традиційних дослідженнях безпеки, головним об’єктом 

безпеки за реалістами є держава. Безпека держави була визначни-

ком безпеки її громадян. Найважливішими цінностями є виживан-

ня, суверенітет та територіальна цілісність. Визнання державності 

є сферою міжнародної спільноти. Загрози сприймаються як 

насильство з боку інших держав або коаліцій держав. Держава 
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захищає себе від них за допомогою військової сили, загрози її ви-

користання або дипломатичними засобами, шляхом переговорів 

або використання посередництва. 

Щодо безпеки людини – об’єктом її є людина або спільно-

та, група, в якій вона функціонує. Безпека держави гарантує безпе-

ку громадян. Головні цінності: особиста безпека, якість життя, 

права людини. Держава не може застосовувати репресивні методи 

щодо особи, не може бути агресором, чинити насильство чи об-

межувати права людини. Правильною реакцією на сформульовані 

в такий спосіб загрози є розвиток, підтримка демократії та діяль-

ності міжнародних інституцій, в основному Організації Об’єдна-

них Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та 

їхніх агенцій і всіх видів громадських ініціатив і неурядових ор-

ганізацій, метою діяльності яких є контроль функціонування де-

мократичних механізмів і дотримання прав людини. (Paris R. 2001, 

s. 88) Ці процеси представлені у таблиці нижче.  

 

Таблиця 2. – Традиційні дослідження з питань безпеки та безпека 

людини 

Специфі-

кація 

Традиційні дослідження  

з питань безпеки 

Безпека людини 

Об’єкт Країна Людина, суспільна група 

Країна Забезпечує безпеку, є 

умовою безпеки людей  

Засіб, який служить забез-

печенню безпеки, може 

бути джерелом загрози  

Збережені 

цінності 

Виживання, суверенітет, 

територіальна цілісність 

Особиста безпека, якість 

життя, права людини 

Загрози Насильство з боку інших 

держав, коаліцій 

Насильство з боку 

внутрішньодержавних та 

міжнародних акторів  

Інстру-

менти 

Використання, загроза 

сили, дипломатія, пере-

говори, посередництво. 

Підтримка розвитку, демо-

кратизація, міжнародні 

інститути, неурядові ор-

ганізації 
Джерело: Czaputowicz J.: Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Współczesne 

Koncepcje, Warszawa: 2012 s. 159. (власна модифікація). 
 
Дискусія на тему суті безпеки людини відбувається від по-

чатку дев’яностих років XX століття. На початку в цих дебатах 
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брали участь представники традиційних течій досліджень з питань 
безпеки й так званої широкої школи в межах безпеки людини, які 
концентрувалися на проблемах розвитку, і вузької школи, що 
аналізували так зване політичне насильство. З початком XXI 
століття дискурс в основному зосередився на діях в керунку охо-
рони населення. Це було пов’язано з досвідом війни останньої 
декади двадцятого століття і новою хвилею тероризму після атаки 
на WTC (Всесвітній торговий центр) у вересні 2001 року. Охорона 
населення стала тоді пріоритетом у роздумах над протистоянням 
наслідкам воєнних конфліктів і терористичних актів. Особливу 
увагу присвячено превентивним діям, ролі трибуналів, які розгля-
дають військові злочини, суті гуманітарної інтервенції та пробле-
мам відбудування належних стосунків між державою і суспіль-
ством, особливо у сфері створення можливості управління. 

Відмінність поглядів вузької та широкої шкіл виникає з 
різниці розуміння суті безпеки, загроз і способів протидії.  

Вузька школа вважає, що конфлікти, які спричиняють за-
непад держав, несуть із собою гуманітарну загрозу; жертви серед 
цивільних, великою мірою це жінки та діти. Вона концентрується 
на охороні людей від наслідків конфліктів. Заходи, які мали б за-
побігати насильству, це: кризове управління, переговори та посе-
редництво, гуманітарна інтервенція з можливістю лише у разі по-
треби застосувати силу. Вузька школа репрезентує негативне став-
лення до сек’юритизації, тобто окреслення якогось явища як про-
блеми безпеки, оскільки це б могло спричинити заміну демократії 
більш неокресленими формами авторитарних урядів під приводом 
забезпечення безпеки. Таким чином представники вузької школи 
негативно відносяться до сек’юритизації, яку просувають критич-
ні течії досліджень в сфері безпеки, особливо копенгагенська шко-
ла (див. [Buzan, Waever, Wilde 1998]). Представниками вузької 
школи безпеки є: Ендрю Мак, Ніколас Томас, Вільям Т. Тов. Серед 
країн, що підтримують ці погляди, між іншим є Канада та Норвегія 
[Mack 2002; Thomas, Tow 2002]. 

Широка школа концентрує свої зацікавлення навколо 
зв’язку між безпекою і розвитком, та підкреслює залежність 
насильства від бідності, поганого управління і корупції. Представ-
ники цієї школи стверджують, що такі патології спричиняють 
насильство. Найсуттєвішою проблемою роздумів є свобода від 
недостатнього розвитку і бідності, а розвиток в економічному 
вимірі, та ширше – цивілізаційному, забезпечить безпеку як люди-
ни, так і суспільних груп і держав. Представники цієї течії ствер-



202 

 

джують, що безпеку потрібно будувати шляхом стимуляції еко-
номічного розвитку, освіти, суспільної допомоги, яка запобігає 
бідності, будування інституцій демократичної країни законів і 
відносин громадянського суспільства. Відношення до сек’юри-
тизації – позитивне, оскільки завдяки їй можливо успішно боротися 
з новими загрозами. Представники широкої школи не бояться анти-
демократичних наслідків сек’юритизації. Прихильниками широкої 
концепції безпеки людини є: Марта К. Нусбаум і Кароліна Томас, а 
серед країн і міжнародних організацій – Японія і UNDP (United 
Nations Development Programme) [Nussbaum 2000; Thomas 2002].   

За Яцеком Чапутовичом в таблиці нижче представлено 
синтетичне сприйняття поглядів обох шкіл.  

 
Таблиця 3. – Безпека людини – вузька і широка школи  

Специфікація Вузька школа Широка школа 
Об’єкт за-
цікавлення  

Насильство на 
політичній, соціаль-
ній, етнічній та еко-
номічній основі, за-
побігання та врегулю-
вання конфліктів 

Залежність насильства від 
бідності та поганого управ-
ління, соціальні проблеми 
(здоров'я, освіта, робота, 
економічний розвиток) 

Джерело  
загрози 

Занепад держав, гро-
мадянські війни, 
етнічні конфлікти, 
фізичне насильство 

Слабкість державних 
структур, слабкий розви-
ток, погане управління, 
корупція, бідність 

Засоби Антикризове управ-
ління, посередництво, 
переговори, гу-
манітарна інтервенція, 
застосування сили 

Запобігання, підтримка 
розвитку цивілізації, ство-
рення інституту демокра-
тичної правоохоронної 
держави, відновлення 
відносин держава-
громадянин, побудова гро-
мадянського суспільства 

Ставлення до 
сек’юритизації 

Негативне – є загро-
зою для демократії 

Позитивне – робить мож-
ливою мобілізацію до бо-
ротьби з загрозами  

Держа-
ви/організації 

Канада, Норвегія Японія, UNDP 

Дослідники Ендрю Мак, Ніколас 
Томас, Вільям Т. Тов 

Марта К. Нусбаум, Ка-
роліна Томас  

Джерело: Czaputowicz J. : op. cit. s. 162. (власна модифікація)  
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З цієї таблиці випливає, що недостатній розвиток спричи-

нений поганими урядами, корупцією, суспільною напруженістю, 

тобто джерелом загрози з точки зору широкої школи, може бути 

причиною насильства держави в стосунку до власних громадян, 

тобто загрозою з точки зору вузької школи. Можна також зауважи-

ти зворотний причинний зв’язок: насильство може породжувати 

погані уряди, брак розвитку і бідність [Kerr 2010, 124-126]. 

Беручи до уваги всі наведені у статті погляди можна одно-

значно стверджувати, що як з перспективи традиційних до-

сліджень з питань безпеки, так і з точки зору безпеки людини, чи 

критичних досліджень, безпека є подвійним концептом і стосуєть-

ся як держави, її територіальної інтегральності, так і людини і її 

свободи. Тож правильним був би синергійний підхід, що поєднує 

національну безпеку і безпеку людини, які повинні доповнювати 

та зміцнювати одна одну.  

Такий висновок передбачає конкретні освітні завдання як у 

контексті цілого освітнього процесу, так і європейської та грома-

дянської освіти: 

● освітній процес через знання і виховання повинен фор-

мувати ставлення в дусі гуманізму, толерантності й емпатії до 

народів, суспільних груп і кожної людини; 

● освіта повинна давати знання і вміння, які дозволяють 

зрозуміти процеси, що відбуваються у сучасному світі, Європі та 

правильно їх оцінювати;  

● освіта повинна тлумачити екзистенційний характер 

необхідності безпеки як в аспекті особистості, так і суспільних 

груп; 

● громадянська освіта мусить окреслювати шлях синергії 

національної, європейської та людської безпеки в демократичних 

правових державах; 

● громадянська освіта, а в її структурі – освіта для безпе-

ки, має ідентифікувати загрозу в аспекті безпеки людини й націо-

нальної та європейської безпеки і створити модель ідентифікації 

майбутніх загроз; 

● у всій Європі має бути опрацьована модель поведінки 

щодо загроз, їх мінімізації та боротьби з точки зору людини і сус-

пільства; 
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● має постійно створюватися і вдосконалюватися модель 

кризового управління місцевими громадами, державами та євро-

пейською спільнотою з точки зору синергії безпеки людини, 

національної та міжнародної безпеки; 

● громадянська і європейська освіта має бути платформою 

для дискусій на тему ідентифікації і боротьби з загрозами та мо-

делі антикризового управління з погляду на безпеку людини та 

міжнародну безпеку, головним чином, структур Євросоюзу.  

Висновки. Сформульовані вище пропозиції освітніх зав-

дань звісно не є вичерпними, адже лише відбивають позицію в 

дискусії з приводу суті потреб безпеки людини в широкому ро-

зумінні освітнього процесу і в громадянській та європейській 

освіті. Тим не менш, вони відкривають напрями наукового дискур-

су на тему безпеки людини, що стосується: соціально-демогра-

фічного потенціалу держави (групи країн), міграції, вікової струк-

тури суспільства, рівня освіти, структури ринку праці або соціаль-

ної активності. 
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ІННОВАЦІЇ В ФУНКЦІОНУВАННІ МЕРЕЖИ  

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розвиток сучасних підприємств важко уявити без іннова-

ційних перетворень, пошуку ефективних методів господарювання 
та застосування новітніх технологій.  

Адаптація національної економічної системи до європейсь-
ких і світових умов господарювання вимагає певних змін у мікро-
економічних процесах в промисловій галузі. Відбувається пере-
осмислення функціональних ролей і адміністративних задач. Лік-
відація наявних неефективних систем управління та заміна їх 
принципово новими, які відповідатимуть вимогам логістичної 
економіки і є важливим завданням для сучасного бізнесу. 

Успішна діяльність і рентабельне функціонування підпри-
ємств має сенс лише за умов раціонального використання наявних 
ресурсів. Вдале управління сучасними бізнес-процесами вимагає 
системної оптимізації взаємопов’язаних ланцюгів: процесу поста-
чання, виробничого процесу, реалізації продукції та інших. 

Актуальним є переорієнтація пріоритетів з адміністратив-
но-контрольних на більш ефективні інформаційно-логістичні фун-
кціональні задачі у формуванні управлінських рішень. Особливо 
актуальним виглядає необхідність оптимізації транспортного за-
безпечення руху виробничих або товарних запасів на підставі но-
вітніх інформаційних технологій, а формування оптимальної ви-
робничої програми потребує використання сучасних методів інфо-
рмаційного програмування. 

Майже усі розвинуті країни, у своїх стратегіях розвитку, 
роблять акцент на використанні нетрадиційних та відновлюваль-
них джерел енергії та альтернативних видів палива, підвищенні 
ефективності використання традиційних енергоресурсів або пос-
туповій повній відмові від них [Lazarenko 2017, 95]. 

Відновлювана або відновлювальна енергія ("Зелена енер-
гія") - енергія, що походить від джерела, які є невичерпними або 
природно поповнюються. Інноваційні принципи використання 
відновлюваної енергії виявляються її природою і є такими, що: по-
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перше, у своїй нескінченності присутні в навколишньому середо-
вищі, по-друге, джерела енергії мають можливість бути максима-
льно наближеними до об'єктів споживання, по-третє, мають скоро-
чений рівень непродуктивних втрат при передачі і споживанні. Все 
вищезазначене є економічними важелями, які спонукають інвесто-
рів до інноваційних перетворень в енергогенерації [Лазаренко, 
2016]. 

З цією метою актуальними є розробки економічних чинни-
ків і інформаційних механізмів управління мікроекономічними 
процесами промислового підприємства з використанням іннова-
ційних технологій, більш ефективних з точки зору економії і оп-
тимальних з точки зору логістики.  

Успішний розвиток промислового підприємства неодмінно 
пов’язаний з процесом управління інноваціями і має відповідати 
принципам керованості, безперервності, скоординованості. Вдос-
коналення існуючих та пошук нових методичних підходів до 
управління інноваційними процесами на підприємстві можливо за 
урахуванням стану зовнішнього і внутрішнього середовища, пото-
чної кон'юнктури і завдань стратегічного розвитку економіки в 
кризових умовах. У сучасних умовах забезпечення інноваційної 
орієнтації промислових підприємств підвищить споживання про-
дукції, що випускається і допоможе збалансованості та ефективно-
сті функціонування ринків в цілому. 

Інновації, у широкому своєму розумінні, обмежені лише 
рівнем розвитку науково-технічного прогресу. Ефективний розви-
ток, у свою чергу, ґрунтується на інноваційних та економічно ви-
правданих рішеннях (логістичних) у техніці, технологіях та органі-
заційних в управлінні та структурі. 

Протягом поточного десятиріччя відбулося створення кри-
тичної маси передумов для Четвертої промислової революції, яка, 
за оцінками, розпочнеться у другій чверті ХХІ століття. Сучасний 
тренд інноваційного впливу своїми темпами прискорює промисло-
ву революцію 

1
, завдяки якій, увесь процес виробництва на проми-

слових підприємствах майже повністю стає інтелектуальним. Не є 
новиною, що інноваційні технологічні лінії вже почали виготовля-
ти вироби, що їх властивості залежать від замовлень споживачів. 
Складні процеси у виробництві ведуть змагання за швидкість при-

                                                   
1 Proekt «Promislovіst' 4.0». Revoljucіja na promislovih pіdpriemstvah. Retrieved from 

http://content.lappgroup.com/fileadmin/DAM/Lapp_Ukraine/ Kabelniy_myr/UA__Kabelwelt_01_2015_small.pdf 

http://content.lappgroup.com/fileadmin/DAM/Lapp_Ukraine/
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стосовування до індивідуальних потреб споживачів. Крім того, 
поступово припиняється практика прив’язки продуктів виробничої 
галузі до певних виробничих потужностей.  

Означені процеси викликають науковий інтерес, адже пи-
тання переходу до якісно нового технологічного укладу з викорис-
танням інформаційно-логістичних принципів ще недостатньо роз-
роблені вченими та висвітлені у світовій науковій літературі. Про-
блеми впровадження інноваційних перетворень досліджували ві-
домі вчені-економісти, серед яких О. Амоша, Х. Джвігол, В. Ля-
шенко, А. Полак, Р. Мішкєвіч, С. Кравченко, А. Мешков, М. Джві-
гол-Барош та ін. Інноваційні перетворення в енергетичній та інших 
галузях регіонів України та Польщі стали науковими пріоритетами 
для багатьох дослідників. Серед них О. Квілінський, К.Пайонк, 
Б.Камінська.  Перед науковцями постає багато наукових питань, 
насамперед: До чого призведе четверта промислова революція? 
Які позитивні та негативні процеси та ризики переходу можуть бу-
ти? Яким чином це відобразиться на сталому розвитку суспільства? 

Перспектива інноваційних перетворень спрямовується на 
злиття автоматизованого виробництва, обміну даних і виробничих 
технологій в єдину саморегульовану систему, з якнайменшим або 
взагалі відсутнім втручанням людини у виробничий процес 
[Kramar 2016]. 

Четверта промислова революція являє собою тотальне 
впровадження кіберфізичних систем у виробництво, побут, працю 
та дозвілля суспільства, що засновуються на саморегульованості та 
відсутністю втручання людини під час їхнього функціонування. 
Зміни, що прогнозуються охоплять різні сфери: політичні системи, 
технологічний уклад, життєве середовище, людську ідентичність.  

Промисловість 4.0 дасть змогу збирати та аналізувати дані 
функціонуючої робототехніки, забезпечуючи більш швидкі, більш 
ефективні та більш гнучкі процеси виробництва виробів вищої 
якості за зниженими цінами 

2
. Також вона викликає появу абсолю-

тно нових бізнес-моделей, які сприятимуть радикально новим спо-
собам взаємодії в ланцюгу доданої вартості. 

Розвиток низки новітніх технологій, що триває, має зрос-
таючі темпи і охоплює багато сфер економіки і змінює вигляд, 
специфіку та структуру бізнес-процесів. До інноваційних перетво-

                                                   
2 Bondar K.: What is in reality Industry 4.0? InnovaCima. Retrieved from 

http://innovacima.com/en/2017/11/09/what-is-industry-4-0/ 

http://innovacima.com/en/2017/11/09/what-is-industry-4-0/
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рень промислово-торгівельного бізнесу четвертого покоління мо-
жна виділити наступні: 

- в сфері виробництва - масова автоматизація та роботи-
зація адитивних технологій виробництва тривимірних об'єктів 
шляхом накладання послідовних шарів матеріалу (друку, вирощу-
вання) за даними цифрової моделі (за допомогою 3D-принтеру); 

- в сфері транспорту, послуг та нематеріального виробни-
цтва - запровадження логістично-шерінгових методів (райдше-
ринг, флайтшеринг) в процеси товарного обміну (економіка спіль-
ного або раціонального споживання); 

- в сфері енергетики – зростання частки альтернативної 
(відновлювальної) енергетики в процеси енергоспоживання; 

- в сфері маркетингу та дизайну – впровадження крауд-
технологій (краудсорсинг, краудфандинг), як ефективного інстру-
менту для вирішення завдань бізнесу і збільшення обсягів прода-
жу. Так звана «інновація з розрахунку на користувача» дає можли-
вість виробникам покладатися на користувачів не тільки у питанні 
формулювання потреб, але й у визначенні продуктів, які б задово-
льнили ці потреби; 

- в сфері грошових розрахунків та переказів – застосу-
вання технології блокчейн в фінансово-розрахункові операції, що 
підвищує швидкість, безпеку і функціонал грошових переказів. 

Сучасні способи взаємодії людини з робототехнікою, та-
кож формують нові інноваційні методи налагодження і функціо-
нування бізнес процесів: 

 ІТ-технології дозволяють масово налаштовувати бізнес-
процеси, що постійно адаптовуються до потреб господарства; 

 адаптація ланцюга бізнес-процесів в гнучкий і автома-
тичний спосіб до вимог мінливого середовища; 

 відстеження та узгодженість різних бізнес-процесів, їх 
скорегована мережева взаємодія з іншими продуктами та робото-
технікою; 

У той же час, інноваційні перетворення можуть неоднозна-
чно впливати на стан економіки, суспільства та довкілля, що уне-
можливлює процес, під час якого використання природних ресур-
сів, науково-технічний розвиток, інституційні та інші зміни будуть 
узгоджені між собою та нести синергетичний ефект

 3
. 

                                                   
3 Peter A.: Managing without Growth. Slower by Design, not Disaster. Edward Elgar Publishing, 

2008. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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Економічна доцільність і привабливість підвищення якості 
життя, з одного боку, ризики підвищення нестабільності та мож-
ливого колапсу світової системи з іншого, роблять сприймання 
четвертої промислової революції як виклик, на який людству до-
ведеться відповісти. 

Видатний економіст Клаус М.Шваб 4 вважає, що майбутні 
технологічні інновації приведуть до революційного прориву в об-
ласті пропозиції з довгостроковими вигодами в ефективності і 
продуктивності праці. Вартість транспорту і комунікацій знизять-
ся; ефективність глобальних логістичних мереж підвищиться, а 
вартість торгівлі зменшиться. Інноваційні перетворення відкрива-
ють нові ринки і прискорюють зростання економіки. Поряд із цим 
поглиблюється соціально-економічна проблема, оскільки іннова-
ційна роботизована техніка поступово замінює людей.  

Безумовно, наслідки переходу на новий технологічний ук-
лад стануть відчутні як для звичайних людей, так і для бізнесу та 
держави в цілому. Щодо наслідків для бізнесу, то у багатьох сек-
торах промисловості вже впроваджуються нові логістичні техно-
логії, які значно змінюють уяву про бізнес-процеси.  

Головним трендом зараз є розвиток логістично-техноло-
гічних платформ, які об'єднують попит і пропозицію і які докорін-
но змінюють існуючі в економіці структури та кластери. 

Четверта промислова революція надає бізнесу чотири на-
прями інноваційного розвитку, це відповідність уподобанням та 
очікуванням споживачів, вдосконалення продуктів і товарів, спі-
льні інновації та новітні організаційні форми підприємств. На ду-
мку Клауса М.Шваба перехід від простої цифровізації або третьої 
промислової революції до інновацій, що базуються на комбінаціях 
технологій, змушує компанії переглянути своє ставлення до гос-
подарських процесів та вийти на новий досконалий рівень функці-
онування. 

В кінцевому рахунку, від гнучкості управління бізнес-
процесами інноваційного підприємства пристосовуватися до змін і 
змінюватися, буде залежати їх конкурентоспроможність. Ефектив-
ність апарату управління знаходитиметеся виключно у площині 
пристосовування до діяльності в умовах інноваційних змін, зміню-

                                                   
4 Klaus M. Schwab.: The Fourth Industrial Revolution. Foreign Affairs, 2016. Retrieved from 

http://expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya/ 
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вати структури і системи до необхідних рівнів транспарентності і 
ефективності. 

Майбутній перехід виробництв у рамках четвертої промис-
лової революції може виявитися ризикованим у тому випадку, 
якщо підприємства не будуть володіти достатньо обґрунтованими 
моделями та методиками впровадження інноваційних програм та 
техніки.  

Промисловість 4.0 пропонує нескінченні можливості для 
бізнесу 

5
, оскільки дозволяє виробничим потужностям обмінюва-

тися логістичною інформацією. Виробниче обладнання підключе-
но до мережі бізнес-процесів, завдяки чому відбувається процес 
самонавчання, а використання передових технологій та систем 
зв’язку зумовлює появу «розумної» фабрики (Smart factory). Осно-
вою цього є сучасна промислова революція інтернету речей 

6
, 

7
 

Йдеться про концепцію бізнес-мережи фізичних предметів, осна-
щених вбудованими технологіями для логістичної взаємодії один з 
одним (або з зовнішнім середовищем). Концепція розглядає орга-
нізацію таких мереж як явище, здатне перебудувати економічні та 
суспільні процеси, що виключає з частини дій і операцій необхід-
ність участі людини. Таким чином забезпечується безперервний 
обмін інформацією між усіма підрозділами, які беруть участь у 
бізнес-процесах.  

Все більше підприємств намагається робити успішні кроки 
до побудови смарт фабрики з використанням логістичних інфор-
маційних систем. Наприклад, один з найбільших в світі постачаль-
ників верстатного обладнання, використовує лазерні верстати з 
розумними лінзами. Якщо об'єктив забрудниться, він автоматично 
посилає сигнал тривоги до команди технічного обслуговування. 
Це економить кошти компанії за рахунок виключення непотрібно-
го обслуговування та витрат на очищення лінз. Виробник програ-
много забезпечення SAP пішла ще далі в діджиталізації: на відкри-
тій інтегрованій фабриці, автономний ланцюговий процес інфор-
мує різні виробничі системи про те, яким чином вони повинні об-
робляти заготівки (деталі). Робототехніка обробляє інформацію 
про показники конкретної робочої одиниці устаткування, і, у зале-

                                                   
5 Hannover Messe.: Get ready for the connected Industry, 2018. Retrieved from 

http://www.hannovermesse.de/en/news/key-topics/industrie-4.0/ 
6 Gartner IT glossary.: The Internet of Things, 2012. Retrieved from https://www.gartner.com/it-

glossary/internet-of-things/ 
7 Ashton K.: That ‘Internet of Things’ Thing. RFID Journal, 2009. 

http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/facts-figures/
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жності від цього виробляє альтернативні версії даного продукту, і 
навіть освоює нові виробничі процеси. 

Незважаючи на це, існують деякі невизначеності та навіть 
проблеми безпеки цифрових даних, що значно знижують інтерес 
деяких підприємств до впровадження смарт фабрики. Поряд з цим, 
багато інноваційних компаній вже стикнулися з проблемою відпо-
відного кваліфікованого кадрового забезпечення. Оскільки станда-
ртизовані або прості задачі все частіше виконуються роботами в 
промисловості 4.0, потреба в ІТ-фахівцях, менеджерах робототех-
ніки необхідних для повноцінного обслуговування обладнання 
постійно зростає. Зважаючи на це, розробляються спеціалізовані 
додаткові заходи, що допомагають недостатньо кваліфікованим 
робітникам виконувати буденну роботу з контролю обладнання. 
Наприклад, працівник за допомогою смарт окулярів отримує пок-
рокову інформацію з ремонту та налагодження обладнання, а ви-
користання смарт-перчаток дає можливість негайно виявити не-
правильно встановлений або непрацюючий компонент обладнан-
ня. 

Наразі існує декілька вірогідних напрямів розвитку подій 
щодо промислової революції 

8
. Один з таких полягає у тому, що за 

допомогою технічних засобів, праця стає легшою, програмне за-
безпечення підказує працівнику алгоритм дії щодо збору та поряд-
ку обробки машин, деталей; маніпулятори підіймають під керівни-
цтвом оператора (менеджера робототехніки) важкі агрегати, меха-
нічні викрутки загортають гвинти з потрібним зусиллям. Устатку-
вання самостійно визначає проблемні місця виробів, а результати 
автоматичного моніторингу передаються до менеджеру відповід-
ного бізнес-процесу. На цьому етапі контрольну функцію відіграє 
людина.  

При іншому сценарії розвитку техніка виконує як фізичну 
так і організаційну частину роботи, вказуючи працівнику порядок і 
послідовність виконання операції. Даний сценарій призведе до 
зменшення простих завдань, що виконують звичайні представники 
робітничих професій. Акцент буде зміщуватися у сферу обслуго-
вування і ремонту устаткування, при цьому буде відбуватися ма-
сове впровадження сенсорної, лазерної, та іншої техніки по конт-
ролю за процесами. 

                                                   
8 Frolov A.: Promyshlennost' 4.0., 2015. Retrieved from https://al-frolov.livejournal.com/ 

2770.html#_edn3 
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Найбільш інноваційним напрямом розвитку може стати по-
єднання перших двох напрямів, де робототехніка самостійно ви-
конує операції, а людина виступає в якості особи, що приймає ко-
нтрольні рішення, але при цьому робототехніка налаштовується на 
досвід людини для подальшого самовдосконалення. 

Розвиток взаємодії суспільства та робототехніки, що несе із 
собою четверта промислова революція це безумовно глобальний 
інноваційний крок на шляху до успішності та процвітання, однак 
для ефективного впровадження елементів індустрії 4.0 необхідне 
подолання чисельних бар’єрів та перепонів 

9,10
.  

Напрямами подальших наукових досліджень в сфері інно-
вацій в функціонуванні мережи бізнес-процесів підприємства ма-
ють стати впровадження і налагодження загальних мереж, плат-
форм і мов, які забезпечуватимуть функціональну взаємодію лю-
дей і робототехніки різних підприємств корпорацій, а це є однією з 
основних задач в поширенні кіберфізічних систем. 
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Кшиштоф Замаш 

 

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК  

У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Література з економіки та управлінських наук надає ряд 

причин, які пояснюють, чому заходи, що застосовуються підпри-
ємствами, здійснюючими діяльність на конкурентному ринку еле-
ктроенергії, розглядаються як такі, що найчастіше підпадають під 
вплив чинників невизначеності та інвестиційного ризику. Ці захо-
ди особливо важко втілювати у процесі управління ними, що зу-
мовлене їх атрибутним характером, зокрема

1
: 

 капіталомісткістю – переважно набагато вищою у порі-
внянні з міроприємствами, які використовуються під час реалізації 
інших промислових проектів. Зазвичай енергетичні проекти спря-
мовані на дію ефекту масштабу, а отже, на обмеження витрат, по-
в'язаних із собівартістю продукції виробництва. Останнім часом 
поряд із розвитком розподіленої та проспоживацької генерації, у 
секторі виробництва електроенергії спостерігається зниження ре-
сурсозатратності, 

 специфікою основних засобів – більшість матеріальних 
активів може бути використана лише в енергетичному секторі, при 
чому можливість їх застосування з іншою метою – відсутня, 

 значною тривалістю реалізації інвестиційного проекту – 
від кількох, у випадку газових електростанцій, до більше десяти 
років у випадку інвестицій в атомну енергетику, 

 строками експлуатації енергоблоків – переважно від 20 
до 60 років, залежно від використовуваної технології виробництва, 

 неодностайністю чинників, регулюючих ринок – протя-
гом останнього десятиріччя енергетичний сектор знаходиться під 
тиском діаметральних змін,  викликаних постійним оновленням 
нормативних приписів, що мають широкий спектр впливу на цю 
галузь промисловості. 

Більшість серед згаданих вище чинників невизначеності та 
інвестиційного ризику вже була відома й раніше. Енергетичні під-
приємства отримали відповідні компетенції i знання, які дозволя-

                                                   
1 S. C. Bhattacharyya, 2011, Energy Economics, Springer-Verlag, London, s. 163–164; L. De Vries, 

2007, Generation adequacy…, op. cit., s. 20–23; L. S. Belyaev, 2011, Electricity Market Reform…, op. cit., s. 

16–23. 
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ють мінімізувати їх вплив на інвестиційні проекти. Тим не менше, 
на даний час дедалі важливішими стають чинники інвестиційного 
ризику, спричинені невизначеністю, пов'язаною з динамічними 
змінами регулятивно-ринкового оточення, у якому функціонують 
енергетичні підприємства

2
. Ідентифіковані джерела невизначеності 

та інвестиційного ризику у цій сфері, які формують інвестиційну 
політику енергетичних підприємств, схематично представлені на 
рис. 1. 
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Рисунок 1. – Ключові джерела невизначеності та 

інвестиційного ризику, які випливають із неодностайності  

чинників, формуючих енергетичний ринок 
Джерело: власна розробка на підставі: К. Замаш, 2015, Investments in the 

Power Generation Sector and Capacity Remuneration Mechanisms, в: Р. Бо-

ровєцкі, Б. Сюіта-Токарска (ред.)  

                                                   
2 D. Kirschen, G. Strbac, 2004, Fundamentals…, op. cit., s. 206; Р. Міськєвіч, 2018, Знання в про-

цесах консолідації промислових підприємств, Торунь, с. 72 та ін. Restructuring as the imperative of 

developmental changes in economy, Cracow University of Economics, Краків, с. 109–117. 

Лібералізація  

енергетичного ринку 

Невизначеність 

Скорочення викидів 
забруднюючих речовин 
(Директиви ETS, IED, 

BAT 

Ціни на  

електроенергію 

Сприяння  
використанню ПДЕ 

Попит на електроенергію 

Інвестиційний ризик 

Ціни на паливо 

Попит на електричну 

потужність 

Інші чинники 



218 

 

Як зазначалося вище, однією з ключових змін, втілених 

під час трансформації польської економіки – з централізовано 

планованої до ринкової – була лібералізація ринку електроенер-

гії. У літературі на цю тему виділяються декілька типових  

для такої лібералізації різновидів, зокрема
3
: комерціалізація,  

приватизація, принцип розподілу діяльності, впровадження  

конкуренції на оптовому та роздрібному ринках та принцип дос-

тупу до мережі третіх сторін. Незважаючи на те, що темп впрова-

дження окремих елементів у країнах-членах Європейського Спів-

товариства є відмінний, головним наслідком лібералізації для 

енергетичних підприємств є суттєве зростання інвестиційно- 

го ризику, зазначене у попередньому підрозділі. Доходи від  

продажу електроенергії вже не можуть бути гарантованими, оскі-

льки існує заборона на укладення довгострокових контрактів. З 

цього приводу набагато важче тепер отримати фінансування для 

такого роду капіталомістких i дедалі більш невизначених інвес-

тицій. Крім того, помилкові рішення щодо будівництва нової або 

модернізації існуючої електро- чи теплоелектростанції зазвичай 

спричиняють погіршення фінансового результату, а навіть можуть 

стати приводом до банкрутства або поглинання підприємства  

іншим суб'єктом господарювання.Тому існуючі правила лібера- 

лізації ринку електроенергії – у тому правила конкуренції
4
 – є 

ключовим джерелом невизначеності
5
, з якого випливають окремі 

аспекти інвестиційного ризику.  

В існуючій організаційній структурі енергетичного секто-

ра, ті підприємства, які у виробничому процесі використовують 

викопні енергоносії, все частіше змушені конкурувати з субсидо-

ваними одиницями відновлюваних джерел, що мають дуже низькі 

кінцеві витрати. 

                                                   
3 M. G. Pollitt, 2012, The role of policy…, op. cit., s. 128–137; E. Vine, J. Hamrin, N. Eyre, D. 

Crossley, M. Maloney, G. Watt, 2003, Public policy analysis of energy efficiency and load management in 

changing electricity businesses, “Energy Policy”, Vol. 31, s. 405–430; P. L. Joskow, 2008, Lessons Learned 

from Electricity Market Liberalization. “The Energy Journal”, Special Issue; Я. Каміньскі, 2009, The impact of 

liberalisation of the electricity market on the hard coal mining sector in Poland, “Energy Policy”, Vol. 37, Issue 

3, s. 926. 
4 У літературі на цю тему вказується, що підвищення конкурентного тиску, більш ефективне 

функціонування ринків товарів і послуг та покращення становища споживача є наслідком глобалізацій-

них процесів (пор. M. Гориня, T. Ковальські, 2008, Глобальні та національні передумови функціонування 

польських підприємств, «Економіст», № 1, с. 52). 
5 L. S. Belyaev, 2011, Electricity Market Reform…, op. cit., s. 24; Р. Міськєвіч, 2017, Organisa-

tional structure in the process of integration on the example of iron and steel industry Enterprises in Poland, s. 

40 i n. 



219 

 

Систематичне збільшення частки відновлюваних джерел на 

енергетичному ринку означає, що в процесі оцінки економічної 

ефективності інвестицій необхідно враховувати те, що традиційна 

енергетична установка не може використовуватися на рівні, якого 

очікує інвестор. Отже, слід прийняти до уваги можливість виник-

нення проблем із забезпеченням належного рівня доходів, необ-

хідних для покриття витрат та отримання бажаного прибутку
6
. 

Навіть існуючі традиційні  енергоблоки мають труднощі у конку-

руванні з поновлюваними джерелами енергії. У майбутньому слід 

сподіватися поглиблення цієї проблеми, оскільки відповідно до 

Національного Плану Дій
7
, у кінцевому валовому енергоспожи-

ванні – до 2020 року – Польща повинна досягнути частки на рівні 

19,13% електроенергії, генерованої з відновлюваних джерел. У 

цьому контексті варто зазначити, що подальша інтеграція великої 

кількості електроенергії з відновлюваних джерел ще більше поси-

лить проблему продажу енергії, отриманої з традиційних електро-

станцій. Виробники електроенергії з викопного палива також бу-

дуть змушені погоджуватися на нижчі (або навіть від’ємні) ціни на 

енергію у вибрані періоди через пріоритетне ставлення до понов-

люваних джерел. Через те, що практично постійні перерви у роботі 

виробничих одиниць суттєво скорочує їх термін експлуатації, з 

дуже низькими цінами продажу енергії змушені погодитися також 

традиційні вугільні електростанції. У даний час така ситуація спо-

стерігається, зокрема, на німецькому
8
 (рис. 2), іспанському

9
, гол-

ландському
10

 та австралійському
11

 ринку. 

                                                   
6 M. Keay, J. Rhys, D. Robinson, 2013, Electricity Market Reform in Britain: Central Planning 

Versus Free Markets, w: F. P. Sioshansi (red.), Evolution of Global Electricity Markets…, op. cit., s. 42–43. 
7  Національний план дій (НПД) у сфері енергетики з відновлюваних джерел енергії, 2010, 

Міністерство економіки, Варшава, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/ Ener-

getyka/Odnawialne+zrodla+energii/Krajowy+plan+dzialan  
8  Ch. Brandstätt, G. Brunekreeft, K. Jahnke, 2011, How to deal with negative power price spikes? – 

Flexible voluntary curtailment agreements for large-scale integration of wind, “Energy Policy”, Vol. 39, Issue 6, 

June, s. 3734; M. Nicolosi, 2011, Wind power integration and power system flexibility – An empirical analysis of 

extreme events in Germany under the new negative price regime, “Energy Policy”, Vol. 38, Issue 11, November, s. 

7261; T. Traber, T. Kemfert, 2013, Gone with the wind? – Electricity market prices and incentives to invest in 

thermal power plants under increasing wind energy supply, “Energy Economics”, Vol. 33, Issue 2, March, s. 245. 
9  A. J. C. Pereira, J. T. Saraiva, 2013, Long term impact of wind power generation in the Iberian 

day-ahead electricity market price, “Energy”, Vol. 55, 15 June, s. 1159–1171. 
10  M. Mulder, B. Scholtens, 2013, The impact of renewable energy on electricity prices in the 

Netherlands, “Renewable Energy”, Vol. 57, September, s. 94–100. 
11  N. J. Cutler, N. D. Boerema, I. F. MacGill, H. R. Outhred, 2011, High penetration wind 

generation impacts on spot prices in the Australian national electricity market, “Energy Policy”, Vol. 39, Issue 

10, October, s. 5939–5949; S. Forrest, I. MacGill, 2013, Assessing the impact of wind generation on wholesale 

prices and generator dispatch in the Australian National Electricity Market, “Energy Policy”, Vol. 59, August, 

s. 120–132. 
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Не менш важливою, в аналізованому контексті, є проблема 
високої нестабільності цін на електроенергію

12
, яка особливо вира-

зно спостерігається у випадку сектора з обмеженими ресурсами 
гідроенергетики, наприклад, у Польщі. Поряд із збільшенням час-
тки відновлюваної енергії, що спостерігається протягом останніх 
років, на енергетичному ринку зростає також волатильність цін.  

 
 

Рисунок 2. – Ціни на енергію на німецькому ринку 
Джерело: власна розробка на основі даних European Power Exchange (EPEXSPOT). 

 

Зразкову діаграму цін на «ринку наступного дня» предста-
влено на рис. 3. Дедалі більшою проблемою є також довгострокове 
прогнозування цін  на електроенергію, що призводить до невизна-
ченості оцінки доходів від продажу та значно сприяє зростанню 
інвестиційного ризику. 

Інший чинник невизначеності, який являє собою дуже 
суттєвий елемент інвестиційного ризику у виробничому секторі, 
є результатом політики обмеження викидів забруднюючих речо-
вин. При чому особливо важливе є функціонування та план пода-
льшого утримання, a навіть розширення системи торгівлі повно-
важеннями на викиди CO2. З історичного пункту зору, вже у гру-
дні 2008 року було прийнято кінцеву версію структурної 
 

                                                   
12  D. Finon, 2006, Incentives to invest…, op. cit., s. 603. 
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Рисунок 3. – Волатильність цін електроенергії  
та обсягів обороту на «ринку наступного дня» 

Джерело: власна розробка на основі даних АТ «Товарна енергетична біржа» 

 
реформи, так званої Директиви ETS (Emissions Trading Scheme) 
від 2003 року (2003/87/ЄC)

13
, яка являє собою вагомий аспект 

впровадження кліматичного пакету (2009/29/ЄC)
14

. Незважаючи 
на відсутність проблем із досягненням цільового скорочення, 
Європейська комісія спрямувала свої дії на вилучення з ринку 
частини повноважень на викиди з метою викликати штучне зрос-
тання цін на такі повноваження, порушуючи при цьому основні 
концепції системи торгівлі дозволами на викиди. Ще один енер-
гетичний та кліматичний пакет, втілення якого розглядається 
Європейською комісією (до 2030 року), передбачає впроваджен-
ня системи резерву стабільності ринку (Market Stability Reform – 
MSR). Планується встановити щорічний ліміт повноважень, дос-
тупних на ринку, перевищення якого призведе до перенесення 
повноважень у резерв. Система MSR чітко інтерпретується як 

                                                   
13  Директива 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 року, що-

до заснування схеми для зменшення викидів в атмосферу парникових газів, торгуючи в межах Співтова-

риства та про внесення змін до Директиви 96/61/ЄС. 
14  Директива 2009/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про вне-

сення змін до Директиви 2003/87/ЄС з метою вдосконалення та розширення системи Співтовариства з 

торгівлі квотами на викиди парникових газів. 
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інструмент інтервенції у ринок повноважень на викиди CO2. Її 
функціонування стане ще одним джерелом невизначеності регу-
ляторно- адміністративного характеру. Очікується зростання рів-
ня ціноутворення на повноваження, що також негативно позна-
читься на інвестиціях у традиційну енергетику, зокрема вугільну. 
Незалежно від остаточної форми системи ETS, прогнозування цін 
на повноваження на викиди CO2 є дуже складним завданням. 
Інвестиційний ризик, пов'язаний з коливанням цін на повнова-
ження, є, однак, абсолютно необхідним для врахування в інвес-
тиційному процесі існуючих та очікуваних у майбутньому регу-
ляторних та екологічних умов (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. – Волатильність цін повноважень  

на викиди CO2 у 2011–2015 роках 
 

Ціна квоти ЄС на викиди (EUA) є середньою величиною щоден-

ного ф'ючерса (ICE) і спотових величин EEX. 

Середня квота ЄС на викиди (EUA) – це середнє арифметичне на-

ступних даних: ICE – EUA Phase 3 Daily Futures, NASDAQ OMX – Daily 

futures EUA, EEX – EU Emission Allowances Secondary Market 2013–2020. 

Джерело: Ринок торгівлі повноваженнями на викиди CO2, АТ «DM 

Consus», на підставі даних з європейських бірж http://www.handel-

emisjami-co2.cire.pl/st,34,283,zakres, 5,121,0,komentarze-miesieczne.html 
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Черговим чинником інвестиційного ризику, який безпосе-

редньо пов'язаний зі скороченням викидів забруднюючих речовин 

в атмосферу, є Директива 2010/75/ЄС
15

 про промислові викиди, 

яка вимагає адаптації виробничих одиниць до більш жорстких 

обмежень викидів. Цією Директивою впроваджуються нові стан-

дарти щодо викидів забруднюючих речовин. Існуючі обов’язкові  

вимоги оновлюються в межах перегляду довідкових документів з 

метою використання найкращих доступних технологій – НДТ 

(BAT REFerence documents)
16

. Суттєвим чинником невизначеності, 

який вплине на виробничий сектор найближчим часом, є необхід-

ність адаптації виробничих одиниць до остаточних варіантів ви-

сновків НДТ протягом чотирьох років після прийняття документа. 

Одне з найважливіших питань, яке повинно враховуватися 

інвестором при плануванні будівництва нової виробничої одини-

ці – це оцінка потенціалу ринку для продажу енергії з нової уста-

новки. Це пов'язано з необхідністю довгострокового прогнозуван-

ня попиту на електроенергію (рис. 5) та погодинного попиту на 

електричну потужність (рис. 6). Такі аналізи, з одного боку, є дуже 

складними, а з іншого не повинні виконуватися занадто спроще-

ним способом. Такий підхід зумовлений тим, що погодинний по-

пит на електричну потужність має велике значення для прийняття 

відповідного інвестиційного рішення щодо вибору технології ви-

робництва. Приміром, при великій погодинній різниці в попиті на 

електричну потужність, найважливішою буде відповідність вимо-

гам гнучкості виробничої одиниці – така електростанція буде мати 

більші шанси продажу енергії або регулюючих системних послуг. 

Прикладом такої технології може бути газова або газопарова тур-

біна з комбінованим циклом роботи. З іншого боку, у разі стабіль-

ного рівня попиту на електричну потужність, суттєвими будуть 

найменші короткострокові граничні витрати виробництва (напри-

клад, атомної електростанції або електростанції, що працює на 

кам’яному або бурому вугіллі). Тому рівень і волатильність попи-

ту на електричну потужність, як в короткій, так і в довгостроковій 

перспективі, є важливими чинниками інвестиційного ризику. 

                                                   
15  Директива 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року. 

про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення). 
16  Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Large Combustion Plants (Draft 

1), 2013, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Sustainable Production and 

Consumption Unit, European IPPC Bureau, June. 
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Рисунок 5. – Довгострокові прогнози попиту  

на електроенергію 
Джерело: власна розробка на підставі: Актуалізація прогнозу щодо попиту 

на паливо та енергію до 2030 року, 2011, Агентство енергетичного ринку за 

замовленням Міністерства економіки, Варшава; К. Лідко, З. Парчевскі, I. 

Татаревіч, A. Клімпель, 2010, Довгострокові прогнози попиту на енергію та 

електричну потужність в країні для потреб розвитку АТ «PSE-Operator»., 

«Elektroenergetyka» («Електроенергетика»), № 1(3); План розвитку щодо 

задоволення існуючого та майбутнього попиту на електроенергію на 2010–

2025 роки, 2010, АТ «Польські електромережі», Констанцин-Єзьорна. 
 

Наступним чинником ризику, який безпосередньо впливає на 
інвестиційні рішення в енергетичному секторі, є ціни на спалюване 
паливо, яке використовується у процесі виробництва електроенергії. 
Ця проблематика була відома вже протягом десятиліть. У минулому 
ціни на вугілля характеризувалися відносно високою стабільністю 
(рис. 7), в той час як ціни на нафту і пов'язані з ними ціни на природ-
ний газ підпадали під вплив різких перепадів, спричинених ситуаці-
єю на світових паливних ринках

17
. У даний час паливне вугілля та-

кож не можна вже вважати паливом зі стабільним і відносно перед-
бачуваним ціновим прогнозом, а єдиним енергоносієм з відносно 
стабільними цінами залишається буре вугілля (рис. 8).  

                                                   
17  Проблематика прогнозування цін на газ стає дедалі складнішою, зокрема, через лібералі-

зацію ринку природного газу. Детальніша інформація: W. D. Walls, 2009, Natural gas and electricity 

markets, w: J. Evans, L. C. Hunt (ред.), International Handbook…, op. cit., s. 456–470. 
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Рисунок  6. – Волатильність попиту на електричну  

потужність протягом тижня 
Джерело: власна розробка на основі даних АТ «Польські електромережі». 

 

 

Рисунок 7. – Закупівельна ціна (спот) паливного вугілля  

CIF ARA [зл./ ГДж] 
Джерело: власна розробка на підставі: Platts Coal Trader International: 

www.platts.com; Віртуальна нова промисловість – котирування цін на 

кам'яне вугілля: http://gornictwo.wnp.pl/notowania/ ceny_wegla/. 
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Рисунок 8. – Середні ціни на паливне та буре вугілля  

в національній енергетиці Польщі [зл./ ГДж] 
Джерело: власна розробка на підставі Економічно-технічна ситуація …, op. cit. 

 
Висновки. Сучасне правове регулювання, яке формує 

принципи функціонування енергетичного сектора, а також прийн-
ятий напрямок розвитку європейського ринку електроенергії, 
спричинили значне спотворення інвестиційних процесів. Це приз-
водить до відмови енергетичних підприємств від планів будівниц-
тва або модернізації традиційних електростанцій, що значно об-
межує можливість забезпечення адекватного рівня виробничої 
потужності з приводу т. з. «проблеми відсутніх доходів». На даний 
час це питання не лише у Польщі є крапкою відліку при аналізі ге-
незису створення механізмів компенсації виробничої потужності. 

Одним із основних методів коригування недоліків ринку 
електроенергії у сфері створення відповідних інвестиційних імпу-
льсів, є впровадження відповідного інструменту енергетичної по-
літики, тобто механізму компенсації виробничої потужності. З 
огляду на факт існування щонайменше декількох видів таких ін-
струментів, кожен з яких діаметрально змінює позицію енергетич-
ного підприємства на ринку, вони вимагають відповідного визна-
чення та класифікації. З цією метою вже був впроваджений, зок-
рема, підхід інтервенційного холодного та гарячого (оперативного) 
резерву потужності, що тимчасово вирішило проблему достатності 
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виробничої потужності. Проте довгострокове планування вимагає 
системних рішень, які будуть спроможні створити належні, стабі-
льні інвестиційні умови з метою уникнення різкого зниження рів-
ня інвестування в енергетичний сектор, а також його захисту від 
негативних наслідків повсякчасного покидання вичерпаних виро-
бничих одиниць. Відсутність таких рішень у поєднанні з необхід-
ністю забезпечення економіки низькими цінами на електроенер-
гію, що є ключовою умовою для розвитку промисловості, може 
спричинити поглиблення проблеми. 
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Катажина Щепанська-Вощина 

 
КОМПЕТЕНЦІЇ МЕНЕДЖЕРА  

В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Вступ. З розвитком ринкової економіки процеси управ-
ління підприємством ускладнюються через значну мінливість умов 
його діяльності. Реальність, у якій функціонують менеджери та 
розвивається сучасне управління, підлягає змінам у сфері техніки 
та технологій, у сфері ринку, фінансування та власності, у став-
ленні, культурі, тощо. Безпрецедентне прискорення змін у най-
ближчому та віддаленому оточенні підприємства вимагає від кері-
вних працівників вмілого використання можливостей та мі-
німізації небезпек, творчості, інноваційності та готовності ризи-
кувати. Тому однією з вимог до сучасних організацій є професі-
оналізація та пов’язана з нею необхідність високого рівня компе-
тенції

1
. Сьогодні неможливо ефективно керувати підприємством і 

креативно та творчо керувати працівниками без теоретичних та 
практичних знань у цій сфері, досвіду, навичок та залученості. 
Компетенції відіграють важливу роль у посиленні позиції компанії 
на конкурентному ринку. Інвестування у розвиток компетенцій 
підвищує здатність організації розвиватися та конкурувати через 
інновації

2
. Кожен менеджер повинен розробити свій власний стиль 

управління людьми, враховуючи власні компетенції та здатність 
працівників діяти самостійно, одночасно використовуючи уяву та 
інтуїцію

3
. Кожна організація потребує хороших менеджерів так 

само, як капіталу або новітніх технологій,  які б володіли  певними 

                                                   
1 Drucker, P. F. (2004). Menedżer skuteczny. Konstancin-Jeziorna: MT Biznes; Koźmiński, A. K. 

(2008). Koniec świata menedżerów. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne; Nogalski, B.,  

Śniadecki, J. (2001). Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Oficyna 

Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. 
2 Baruk, J. (2012). Model racjonalnego przebiegu procesu innowacyjnego opartego na wiedzy. 

Przegląd Organizacji, 5, 14-17; Loewe, P.,  Dominiquini, J. (2006). Overcoming the barriers to effective 

innovation. Strategy & Leadership, 34(1), 24-31; Rakowska, A. (2007b). Kompetencje menedżerskie kadry 

kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: Wydawncitwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 

Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN; Schumpeter, J. A. (2002). The 

Economy as a Whole, Seventh Charter of the Theory of Economic Development. Industry and Innovation, 9(1-

2), 93-145. 
3 Francik, A., Szczepańska-Woszczyna, K.,  Dacko-Pikiewicz, Z. (2016). Kompetencje 

menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw. In E. Wszendybył-Skulska (Ed.), Innowacyjność 

współczesnych organizacji (pp. 47-63). Toruń: TNOiK; Jędrzejczyk, W. (2013). Intuicja jako kompetencja 
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Chowaniec, K. (2012). Rola współczesnego menedżera i jego nowe koncepcje w zarządzaniu zasobami 

ludzkimi. Logistyka, 2, 200-209. 
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рисами та навичками, характеризувалися б знаннями, загальним та 
емоційним інтелектом, інтуїцією та творчою уявою. 

Структура та характеристики компетенцій менеджерів. 
Якість професійної діяльності менеджерів визначається багатьма 
чинниками, особливо компетенціями, які відіграють ключову роль. 
Питання управлінських навичок (що є джерелом пізніших робіт на 
тему компетенцій) з’явилося у працях засновника сучасних основ 
науки про управління Ф. Тейлора (1911). Компетенції, ототожнені з 
навичками, також були відмічені в дослідженнях поведінки лідер-
ства, але тривалий час вони розглядалися як вторинні по відно-
шенню до рис особистості

4
. Поняття компетенції з’явилося у праці 

Р.Вайт
5
 як «в найглибшому розумінні набута навичка (...), цілеспря-

мована, вибіркова та наполеглива дія (...), тому що ця дія передбачає 
невід’ємну потребу впоратися з середовищем». Перше визначення 
поняття компетенцій приписують Д.К. Макклелланду, який вказав 
компетенції як ключову категорію для прогнозування результатів 
роботи працівників

6
. Поняття «компетенції» стало предметом пог-

либлених досліджень, серед іншого, завдяки роботам професора Р. 
Бояціса, який визначив компетенції в широкому сенсі, як здібності, 
основну, базову особливість, характеристику, результатом якої є 
ефективне та/або краще виконання професійних обов'язків

7
. На його 

думку, професійні компетенції означають потенціал, здатність 
(щось виконувати). Індивідуальний ресурс компетенцій відображає 
можливості конкретної людини – компетенції були ототожнені з 
характеристиками менеджера, який дуже добре виконує свою робо-
ту. Вони включають мотиви, особисті якості, навички, спосіб уяв-
лення про себе або про свою соціальну роль, ресурс знань, який 
людина використовує, – але існування та володіння цими ознаками 
людина може усвідомлювати або ж ні. 

Компетенції  менеджерів – це поєднання професійних 
знань, якими володіє менеджер, набутих навичок, досвіду, власти-
востей та правильного ставлення і мотивації до дії

8
. Щоб мене-

4 Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE, s. 13. 
5 White, R. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66, 

279-333
6 Pocztowski, A. (2001b). Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami 

ludzkimi. In B. Urbaniak (Ed.), Gospodarowanie pracą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 166. 
7 Boyatzis, R. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: 

John Wiley & Sons, s. 97. 
8 Juchnowicz, M.,  Kinowska, H. (2001). Standardy kwalifikacyjne w monitorowaniu wynagrodzeń. 

In M. Juchnowicz (Ed.), Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo 

Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; Szczepańska-Woszczyna, K. (2004). Challenges of the labour market for 

knowledge, skills and attitude of managers-to-be. In Z. Mikołajczyk & C. Martin (Eds.), Formation et devel-
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джер був компетентним, він повинен володіти багатьма рисами і 
характеристиками, які дозволять перевести його навички та знання 
в ефективну роботу. Належний рівень компетенції дозволяє ефек-
тивно виконувати управлінські функції і в той же час дозволяє 
реалізувати конкретні бізнес-цілі компанії

9
.  

Сучасне розуміння управлінських компетенцій дуже широ-
ке та наближає їх (і навіть робить їх ідентичними) до поняття люд-
ського капіталу

10
. Компетенції, що розуміються таким чином, 

включають: здібності, схильності, інтереси та внутрішні мотиви 
(вважаються найважливішою складовою компетенцій); освіту та 
знання (взаємопов'язані), але не такі важливі, як видається загалом 
(з огляду на різну якість освіти); професійний досвід та практичні 
навички - обчислюються як за роками професійної роботи, так і за 
кількістю та різноманітністю професійного досвіду; ставлення; 
риси і психофізичну форму. 

Професійні знання, вміння приймати точні рішення в пот-
рібний час, співпраця, досвід, дотримання принципів етики 
та культури відіграють дуже важливу роль у компетенції менед-
жерів сьогодні

11
. Тільки поєднання цих елементів забезпечує авто-

ритет, який дозволяє компетентно керувати у все більш диферен-
ційованій структурі та культурі організації. Компетенції включа-
ють в себе всі знання, навички та ставлення, а це означає, що ком-
петентний менеджер прагнутиме та зуміє позитивно використати 
отримані знання та навички завдяки відповідному ставленню та 
особистим якостям

12
. Комплекс складових компетенцій доповню-

ють цінності, які для сучасного менеджера є основою для розумін-
ня, оцінювання, чутливості до іншої людини

13
. 

Аналізуючи поняття знань по відношенню до знань менед-
жерів, слід звернути увагу на оперативні знання (функціональність 
знань), що розуміються як здатність менеджерів використовувати 

oppement des competences manageriales dans l’Europe elargie (pp. 358-365). Łódź: Wyd. UŁ; Szczepańska-

Woszczyna, K.,  Dacko-Pikiewicz, Z. (2008). Absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych na rynku pracy Unii 

Europejskiej (międzynarodowe badanie porównawcze). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB w Dąbrowie Górniczej 
9 Antonacopoulou, E.,  Fitzgerald, L. (1996). Reframing Competency In Management Development. 

Human Resources Management Journal, 6(1), 27-48. 
10 Oleksyn, T. (2010). Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka. Kraków: Oficyna 

Ekonomiczna, s. 12; Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. 

Warszawa: PWE, s. 45. 
11 Sajkiewicz, A. (Ed.) (2008). Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się. Warszawa: 

Difin, s. 82. 
12 Rakowska, A.,  Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: 

PWN, s. 9-17. 
13 Ornarowicz, U. (2008). Menedżer XXI wieku: definicja, identyfikacja, edukacja: SGH -Oficyna 

Wyd., s. 198. 
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знання та навички в завданнях, що складають для них теоретичні 
або практичні проблеми, які відрізняються від ситуацій, з якими 
вони мають справу кожного дня. Це можна представити як сукуп-
ність процедур та відносин між ними, які регулюють процес ба-
чення, розуміння та реагування на реальний світ, а також здатність 
сприймати та передбачати навколишню дійсність. Оперативні 
знання полегшують: розвиток здатності оцінювати себе, свої ідеї 
та прогнозувати наслідки цих ідей і приймати рішення на основі 
цієї оцінки, а також здобуття навичок та їх розвиток

14
. Важливим є 

функціональне (процедурне) знання, яке дозволяє знати, як щось 
зробити практично, оперативно, без необхідності замислюватися

15
. 

З точки зору формування управлінських компетенцій важ-
ливим є явні індивідуальні знання (знання про факти, поняття, 
теорії), а також неявні індивідуальні знання (набувають форми 
навичок, практики, закодованої у свідомості, звичок). А.Стабрила 
зауважує, що пасивно набуті знання на неглибокому асоціатив-
ному рівні не є сутністю компетенцій. Вони можуть бути достат-
німи для швидкої орієнтації, але не для прийняття правильних 
рішень та ефективної діяльності. З іншого боку, ґрунтовно засвоєні 
знання, наслідком яких є ефективна організація роботи, ефективне 
управління, є рідкісним ресурсом, завдяки якому менеджери ста-
ють ефективними у своїй діяльності

16
. Знання як компонент інди-

відуальних компетенцій тісно пов'язані з навичками та досвідом 
людини. Отримання знань охоплює як процес навчання в організа-
ції, так і за її межами

17
. На підставі досліджень літератури та ре-

зультатів часткових досліджень можна представити бажану струк-
туру знань на ринку праці

18
: 

- енциклопедичні знання, що охоплюють факти (know-what), 
- кодифіковані знання, що описують науково визнані взає-

мозалежності (know-why; ці знання відносяться до принципів і 

                                                   
14 Ziarko, J. (1999). Operatywności wiedzy menedżera uwarunkowania psychologiczne. In J. Dietl 

& Z. Sapijaszka (Eds.), Wyzwania UE dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów. Łódź: FEP, s. 

156. 
15 Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna 

Ekonomiczna, s. 44. 
16 Stabryła, A. (2011). Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem. 

Kraków: Mfiles.pl, s. 108. 
17 Romanowska, M. (2001). Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny. In R. 

Borowiecki & M. Romanowska (Eds.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność 

przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin, s. 33. 
18 Lundval, B.,  Hargreaves, D. (2000). Knowledge Management In the Learning Society. Paris: 

OECD, s. 14; Światowy, G.,  Bartniak, A. (2002). Polityka marketingowa w szkolnictwie wyższym. In K. 

Rogoziński (Ed.), Marketing usług profesjonalnych. Poznań: AE Poznań, s. 157. 
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законів у природі, в людському розумі і в суспільстві, доступ до 
них прискорює технічний прогрес), 

- практичні знання щодо здатності маніпулювати дійсністю 
(know how), 

- соціальні знання щодо розподілу компетенцій (know-who), 
а також

19
:
 
 

- know-when (знати, наприклад, коли найкраще впровад-
жувати зміни), 

- know-which (знати, наприклад, яким функціям організації 
слід приділяти особливу увагу в період її тимчасового ослаблення, 
викликаного змінами); 

- know-between у (знати, наприклад, якими є залежності 
між окремими функціями організації або ринками, на яких працює 
організація); 

- know-where (знати, наприклад, де шукати нові ідеї щодо 
інновацій або ринків збуту). 

Про важливість вроджених здібностей та управлінських на-
вичок, набутих менеджерами, вже писав Ф.В. Тейлор, відрізняючи 
управлінські навички від технічних навичок. Він звернув увагу на 
зростаючу важливість управлінських навичок залежно від рівня 
управління в організації. Однією з попередніх типологій управлін-
ських навичок є поділ Р.Л. Катца, який виділив технічні, соціальні 
та концептуальні навички. Роль та значення окремих груп управлін-
ських навичок різняться залежно від ієрархічного рівня управління. 
Навички управління зводяться до ефективного досягнення цілей та 
результатів, вирішення проблем у сфері управління організаціями. 
Навички можна набути шляхом навчання, вдосконалення, консуль-
тування та практики. Їх джерелом є знання, які дає освіта та досвід, 
набутий на роботі на різних посадах

20
.  

Звертаючись до особистості через призму компетенцій, ва-
рто процитувати визначення Кеттелла, в якому говориться, що 
особистість є тим, що дозволяє передбачити, що дана людина буде 
робити в даній ситуації

21
. Особистість менеджера є найважли-

вішою категорією в структурі компетенцій, оскільки вона безпосе-

                                                   
19 Kwiatkowski, S. (2001). Bogactwo z wiedzy. In A. Kukliński (Ed.), Gospodarka oparta na 

wiedzy – wyzwanie dla Polski XXI wieku. Warszawa: KBN, s. 244. 
20 Nogalski, B.,  Śniadecki, J. (2001), op. cit., s. 151, 155-156. 
21 Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości. Warszawa: Difin, s. 29.  
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редньо чи опосередковано впливає на інші компоненти
22

. Особис-
тість менеджерів істотно впливає на їхню поведінку. Особистість 
має суттєвий вплив на те, як ми думаємо, відчуваємо і ставимося 
до інших людей. Екстраверти та інтроверти, наприклад, представ-
ляють протилежні риси характеру, які впливають на те, як вони 
будують відносини і керують відносинами з іншими, як вони спіл-
куються на роботі та в особистому житті

23
. Можна навести деякі 

бажані риси особистості менеджера: впевнений у собі, любить 
ризик, охоче навчається новим речам, стійкий до стресу, повний 
енергії, всебічно оцінює ситуацію, має гнучке та абстрактне мис-
лення, відкритий, незалежний

24
. 

Однією з найважливіших складових компетенцій менед-
жерів є (професійний) досвід. Досвід складається зі знань та нави-
чок, що виявляються при виконанні завдань та вирішенні проблем. 
Досвід не може обчислюватися лише кількістю років роботи (ча-
совим проміжком), оскільки не завжди багаторічний досвід є си-
нонімом досягнення кращих результатів на роботі. Розвиток кар'є-
ри з нижчих до вищих посад дає знання про те, як виконується 
певна робота, які труднощі та проблеми постають перед працівни-
ками, яка форма управління дає ефекти, як працюють люди в ко-
мандах, що заохочує їх до роботи, що послаблює мотивацію, а 
також знання про власні уподобання щодо стилю і типу роботи. Т. 
Олексин зазначає, що більш тривалий досвід роботи може призве-
сти до надмірної обережності, уникання ризику та відповідальнос-
ті, а також обмежити креативність

25
. Досвід менеджера може роз-

виватися завдяки практиці, спостереженню, тренінгу з менеджме-
нту, коучингу та менторингу. Досвід менеджера впливає на якість 
його роботи та окремі складові компетенцій. Завдяки досвіду він 
навчається новим способам набуття та практичного використання 
знань, що, в свою чергу, дозволяє набувати нові навички, змінюва-
ти ставлення та створювати нові форми поведінки

26
. 

                                                   
22 Kanafa-Chmielewska, D. (2008). Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu organizacją non-

profit. In S. A. Witkowski & T. Listwan (Eds.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją (pp. 535-547). 

Difin, s. 537 
23 Alkahtani, A. H., Abu-Jarad, I., Sulaiman, M.,  Nikbin, D. (2011). The impact of personality and 

leadership styles on leading change capability of Malaysian managers. Australian Journal of Business and 

Management Research, 1(2), s. 73. 
24 Rakowska, A. (2007b). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych 

organizacjach. Lublin: Wydawncitwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 296. 
25 Oleksyn, T. (2010), op. cit., s. 65-69. 
26 Stabryła, A. (2011), op. cit., s. 110. 
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Компетенції менеджерів у галузі  
управління підприємством. 

Багато авторів шукало відповідь на питання про те, які на-
вички/компетенції повинні мати ефективні менеджери. В резуль-
таті дослідження було виявлено багато складових елементів ком-
петенцій. Вони складають дуже різноманітний набір, що є наслід-
ком диференціації рівнів управління, галузей, ринків, а також при-
йнятих методик дослідження

27
. У таблиці 1 представлені вибрані 

сучасні підходи до управлінських компетенцій. 
 

Таблиця 1. – Вибрані сучасні підходи до управлінських компетенцій 
Автори Компетенції менеджерів – складові елементи 

 Кім 
С.Кемерон, 
Віттен 
(1984); 
Віттен, 
Кемерон 
(2005) 
 

- Творче вирішення проблем; 
- Групове прийняття рішень; 
- Самосвідомість (пізнавальний стиль, цінності) 
- Підвищення продуктивності праці співробітників; 
-Делегування повноважень; 
- Управління конфліктами; 
- Управління стресом; 
- Здобуття влади і впливу; 
- Створення підтримуючої комунікації; 

Кертіс та 
ін. (1989) 

- Вербальне та письмове спілкування; 
- Вміння слухати працівників; 
-Ентузіазм; 
- Технічна компетентність; 
- Уміння працювати з групою і з окремим працівником, 
- Уміння збирати інформацію та приймати рішення; 
- Уміння дати конструктивний зворотний зв'язок; 
- Знання в галузі теорії управління, фінансів, маркетингу, 
бухгалтерського обліку; 

Big Eight 
Accounting 
Firms 
(1989) 
 

- Інтелектуальні (вирішення проблем, креативне мислен-
ня, оцінка, мислення, що базується на цінностях); 
- Організаційні (організація роботи, що реалізує встанов-
лені пріоритети); 
- Міжособистісні (вплив, делегування, мотивація, вирі-
шення конфліктів); 
- Комунікація (усна та письмова презентація, прослухо-
вування, збір та організація інформації); 

                                                   
27 Szczepańska-Woszczyna, K. (2014a). Competencies, innovation and entrepreneurship in the the-

ory and practice of mnagement. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w 

Dąbrowie Górniczej 
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Albanese 
(1989) 
 

- Прийняття рішень; 
- Творче вирішення проблем; 
- Розвиток самосвідомості; 
- Організація (постановка цілей, планування, організація, 
делегування, управління часом); 
- Керування (здобуття влади та впливу, управління кон-
фліктами, мотивування, керування групою, навчання та 
оцінка підлеглих); 
- Комунікація (усна і письмова, активне слухання); 

Лістван та 
ін. (1986) 

Міждисциплінарні знання з практичним знанням про-
блем: 
- техніко-виробничих, економічних та правових, 
- пов'язаних з організацією та управлінням, 
- соціології, психології, історії бізнесу та етики; 
Професійні навички, в основному: 
- професіоналізм в управлінні, що полягає у активізації 
людей, організації спільної роботи, мотивації та форму-
ванні міжособистісних відносин, 
- пов'язаних з організацією та управлінням; 
Риси особистості: 
- загальні інтелектуальні здібності, вміння співіснувати з 
людьми та прогнозувати їх поведінку, 
- навички переговорів; 
- потреба у досягненнях, схваленні, прийнятті і самореа-
лізації, вміння сконцентруватися, емоційна зрілість, 
- здатність до самооцінки, асертивність і здатність до 
адаптації; 

Дулевич, 
Герберт 
(1999) 

1) Вміння планувати та організовувати - планує пріори-
тети, завдання та розподіл ресурсів; ефективно і резуль-
тативно організовує ресурси, доручаючи роботу відпові-
дному персоналу; 
2) Здатність до ризику - ініціює дії, включаючи ризико-
вані, для досягнення переваг; шукає новий досвід; 
3) Вміння управляти людьми - приймає відповідні стилі 
для досягнення групових цілей; здійснює моніторинг та 
оцінку роботи групи; вказує на бачення та надихає; роз-
виває компетенції працівників; 
4) Здатність контролювати – бере на себе контроль, ке-
рує, управляє, організовує та контролює інших; 
5) Здатність мотивувати - надихає інших на виконання 
завдань через бачення та чітко визначені цілі, залуче-
ність та ентузіазм; 
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6) Асертивність і рішучість - рішучий в спілкуванні з 
іншими; може взяти на себе контроль; готовий ризикува-
ти, готовий приймати рішення навіть за обмежених ін-
формаційних ресурсів; 
7) Орієнтація на результат - висуває високі вимоги до 
себе і до інших задля досягнення цілей, не задовольня-
ється посередніми результатами; мотивує повною мірою 
скористатися своїм власним часом і ресурсами; прагне 
завершити завдання незалежно від перешкод і невдач; 

Абрагам та 
ін. (2001) 

- Здатність ефективної комунікації (вербальної і письмо-
вої); 
-  Вміння вирішувати проблеми; 
- Орієнтація на результат; 
- Міжособистісні навички; 
- Навички лідерства; 
- Орієнтація на клієнта; 
- Гнучкість, здатність до адаптації; 
- Вміння працювати в команді; 
- Орієнтація на якість; 
- Спеціалізовані знання; 
- Досвід та знання бізнесу; 

Бартковяк 
(2003) 

Компетенції в галузі управління: 
- управління операціями, 
- фінансове управління, 
- управління інформацією, 
- управління людськими ресурсами; 
Інші компоненти ефективного менеджера: 
- моральне функціонування, 
- самооцінка та почуття ідентичності; 
- когнітивні моделі, 
- ставлення до розвитку та навчання, 
- детермінанти особистості, 
- культура та організаційний клімат; 

Хелпа 
(2003) 

 Психологічні ознаки: мотивація, підприємництво, 
інтелектуальна ефективність, особистий інтелект, внут-
рішньоособистісний та міжособистісний інтелект, нале-
жний психофізичний стан; 
 Професійні знання: рівень освіти, спеціальність, іно-
земні мови, оновлення знань, стаж роботи, управлінсь-
кий стаж, організаційні та управлінські знання, знання 
економіки, професійна кваліфікація; 

 Професійні навички: поведінкові навички, бажаний 
стиль лідерства, бажані ролеві групи; 
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Куц (2003) - Визначені психологічні характеристики (включаючи 

стійкість до втоми, здатність виконувати різні завдання, 

концентрацію, швидку реакцію, стійкість до стресу, зда-

тність не піддаватися емоціям); 

- Специфічна мотивація (в тому числі сильна мотивація, 

потреба у  досягненні престижного становища, потреба у 

владі та приналежності); 

- Вміння та бажання керувати іншими та пов'язані з ними 

комунікативні навички; 

- кваліфікації та інтелектуальні навички (в тому числі: 

здатність швидко навчатися, правильна інтерпретація, 

здатність генерувати загальні концепції, моделювати 

майбутнє, генерувати питання і співпрацювати з коман-

дою та консультантами); 

- конкретні навички (знання іноземних мов, знання ком-

п'ютера, вміння переконувати, самостійно створювати 

організаційні документи, відмінне знання документації, 

засвоєння правил і процедур, використання статистич-

них методів аналізу даних); 

- Належне розпорядження власними ресурсами; 

- Здобування репутації (довіра до менеджера); 

Капроні 

(2004) 

- Розвиток самосвідомості; 

- Вміння будувати довіру (вміння створювати міжособи-

стісні стратегії, вибудовувати довіру в організації, розу-

міти взаємозв'язок між позитивними емоціями та успі-

хом); 

- Вміння ефективно спілкуватися (активне слухання, 

зворотній зв'язок, міжкультурна комунікація); 

- Вміння етично отримувати та підтримувати владу та 

вплив; 

- Управління відносинами з начальником, підлеглими та 

колегами (коучинг, менторинг, нетворкінг, вміння спра-

вити гарне враження); 

- Управління культурним різноманіттям; 

- Створення ефективних команд; 

- Визнання відмінностей між реальними і віртуальними 

командами, управління віртуальними командами; 

- Керування життєвою кар'єрою; 

Конігова та 

ін. (2012) 

Досвід лідерства; 

Комунікативні навички; 
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Здатність мислити системно; 

Вміння приймати рішення; 

Організаційні навички; 

Навички ведення переговорів; 

Аналітичні навички; 

Вміння керувати проектами; 

Гнучкість, здатність пристосовуватися; 

Надійність та відповідальність; 

Незалежність; 

Впевненість; 

Динамічна особистість зі здатністю вирішувати проблеми; 

Працьовитість; Орієнтація на ціль; 

Стійкість до стресу; 

Лояльність; 

Креативність; 

Точність; 

Харпер 

(2016) 

Сфери компетенції: 

- самосвідомість, 

- етика та цінності, 

- бачення та місія, 

- сила і вплив, 

- стратегічне планування, 

- співпраця, 

- досвід, зумовлений роботою тренером, 

- досвід, зумовлений різними викликами та вирішенням 

проблем на робочому місці; 

Навички та досвід: 

- стратегічне мислення, 

- управління зовнішнім середовищем, 

- вміння будувати команди; 

- досвід проведення тренінгів та навчання для працівни-

ків, 

- можливість створювати та співпрацювати в Інтернеті 

Джерело: власне дослідження на основі Königová, M., Urbancova, H.,  

Fejfar, J. (2012). Identification of managerial competencies in knowledge-

based organizations. Journal of competitiveness, 4(1), s..35; Леві- Леб'є, К. 

(1997). Управління компетенціями. Баланс професійного досвіду. Варша-

ва: Полтекст, С. 32-34; Ногальський, Снядецький (2001), цит за: С. 179; 

Раковська (2007b), цит .за:, С. 71-73; та джерел, перелічених у таблиці. 
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П. Друкер визначив два завдання, характерні для роботи 

менеджера: 

- менеджер повинен створити ціле більше, ніж сума його 

компонентів; з цією метою він видобуває ефективність з наявних 

ресурсів, насамперед, людських, і нейтралізує їх слабкі сторони. 

Діючи, він повинен враховувати як результати діяльності компанії 

в цілому, так і спостерігати за продуктивністю окремих її підроз-

ділів, шукаючи відповіді на два запитання: на скільки потрібно 

підвищити ефективність всієї компанії та які вимоги це ставить 

перед окремими відділами, і в якому відділі компанії можна під-

вищити ефективність та як це вплине на результати в цілому; 

- менеджер у кожному зі своїх рішень та дій узгоджує ви-

моги як найближчої, так і довгострокової перспективи, і якщо він 

не може їх узгодити, він повинен, принаймні, збалансувати їх
28

.  

А.К. Козьмінський, серед основних характеристик «ідеаль-

ного менеджера», зазначає потребу у владі (домінуванні над інши-

ми людьми), що, однак, супроводжується «потребою створювати 

стабільні цінності, бути соціально корисним». Менеджери також 

повинні «хотіти, вміти і любити впливати на інших людей», при 

цьому мається на увазі позитивний вплив на основі співпережи-

вання та ефективного спілкування, а не лише інструментальне 

ставлення до підлеглих
29

. Копертинська доповнює цей каталог 

характеристик вмінням мотивувати працівників
30

. Ефективний 

менеджер, на думку автора, повинен вміти зацікавити кожного 

працівника роботою. Управлінці, які здатні створити належні умо-

ви роботи, збирають навколо себе найцінніших людей. В іннова-

ційних підприємствах місце авторитарності, яка сприяє порядку, 

займає спільна участь та інтеграція цілей. Наближення та узго-

дження (через розуміння) цілей особи та організації досягається 

через процеси соціалізації. Проте ці процеси, які, як правило, три-

вають довго і не завжди ведуть до бажаних ефектів, може приско-

рити менеджер. Тому в його профілі компетенцій здатність взає-

модіяти повинна знаходитися на першому місці. 

                                                   
28 Drucker, P. F. (2008). Praktyka zarządzania. Konstancin-Jeziorna: MT Biznes. 
29 Koźmiński, A. K. (2002). Zarządzanie. In A. K. Koźmiński & W. Piotrowski (Eds.), 

Zarz5ądzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN 
30 Kopertyńska, M. W. (2009). Motywowanie pracowników: teoria i praktyka. Warszawa: 

Wydawnictwo Placet, s. 63. 
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Висновки. Розумний менеджер може замінити оперативно-

технічні зв'язки структурами матриць-процесів, а розподіл праці та 

діапазони діяльності можна замінити шляхом створення проектних 

команд 
31

. Важливо також, щоб менеджер пропагував етичні прин-

ципи та стандарти. Цей інструмент боротьби з несправедливим 

ставленням та нечесними заходами може принести користь у ви-

гляді зростання довіри у внутрішніх контактах, а також у контак-

тах із зовнішніми організаціями
32

. Незалежні команди, які зміню-

ються в залежності від потреб, створюють гнучкі структури з нео-

бмеженим спілкуванням між людьми. У таких умовах менеджеру 

не потрібно намагатися ідентифікувати працівників з компанією, 

ці процеси відбуваються автоматично
33

. 

Компетенції менеджерів слід пов’язувати з контекстом
34

, з 

діяльністю в рамках професії чи функцій, що дозволяють швидко, 

ефективно та відповідно до очікуваних стандартів досягти резуль-

татів. Чим вищими є управлінські компетенції, а точніше, чим бі-

льше вони підходять до певної ситуації, тим частіше можна досяг-

ти кращих результатів, що не тільки відповідають стандартам, але 

і явно перевищують їх. В деяких визначеннях компетенцій 

з’являється мотив понадстандартної діяльності, або ж супер-

компетентності
35

, тобто унікальних здібностей до виконання 

управлінських завдань. Також важливо, що у випадку моделей 

компетенцій менеджера, які традиційно будуються на основі збору 

думок про менеджерів від них самих та/або від їхнього оточення, а 

не на основі спостереження за їх ефективністю та результативніс-

тю за допомогою наукових методів вимірювання, вони не мають 

універсального характеру. Вони можуть виявитися непридатними, 

коли робиться спроба з'ясувати, чому менеджер, який досі досягав 

успіхів, перестає їх досягати після переходу на іншу посаду, хоча 

вона відповідає типовим кваліфікаційним вимогам
36

. Кваліфікацій-

                                                   
31 Galbraith, J. R. (1995). Designing organizations: An executive briefing on strategy, structure, and 

process: Jossey-Bass, s. 15. 
32 Zbiegień-Maciąg, L. (1997). Etyka w zarządzaniu. Warszawa: CIM, s. 124 
33 Francik, A., Szczepańska-Woszczyna, K.,  Dacko-Pikiewicz, Z. (2016), op. cit.  
34 Słowa „kontekst” zostało użyte zamiast „otoczenie”, ponieważ kontekst jest pojęciem szerszym; 

oznacza wielostronny wpływ jednego aspektu na drugi, co niekoniecznie musi dotyczyć otoczenia. zob. też. 

Kałużny, S. (1996). Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem: techniki osiągania sukcesu: Kwantum 
35 Koncepcję „superkompetencji” opracowano w College Henley Management. 
36 Bartlett, C. A.,  Ghoshal, S. (2004). The Myth of the Generic Manager. New Personal Competen-

cies for New Management Roles. In C. A. Bartlett, S. Ghoshal, & J. Birkinshaw (Eds.), Transnational Manage-

ment. Texts, Cases, and Readings in Cross-Border Management. New York McGraw-Hill/Irwin, s. 813, 823-

824. 
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ні вимоги також будуть відрізнятися в залежності від країни або 

культури, в якій менеджер працює. Це одна з найбільш важливих 

змінних, що визначають процес управління в міжнародних органі-

заціях. Культура визначає систему основних цінностей, поведінки, 

соціального статусу, терпимість до інших поглядів, ставлення до 

завдань тощо. Національні особливості менеджерів впливають на 

спосіб їх поведінки в організаціях, виконання керівних функцій. 

Слід також зазначити, що, незважаючи на наявність визначених 

компетенцій, не є очевидним, що успіх менеджера в одній ролі або 

у зв'язку з певним завданням гарантує успішність дій в іншій ролі 

та в роботі над іншим завданням. Можливо, в деяких ситуаціях 

можуть виявитися найбільш важливими аспекти знань і визначеної 

позиції, в той час як в інших – досвід і навички. 

Від компетенцій менеджера і «інноваційного інтелекту» 

організації, яку створює менеджер, залежить інноваційність всієї 

організації
37

. Менеджер-новатор повинен характеризуватися: здат-

ністю сприймати потреби, здатністю передбачати зміни та позити-

вним ставленням до них, рішучістю (ретельним плануванням дій 

та послідовністю в діяльності), здатністю поєднувати загальне 

бачення з увагою до деталей, учасницьким стилем лідерства, напо-

легливістю в поєднанні з умінням переконувати і тактовністю
38

. 

Він також повинен мати: навички командної роботи, також у неви-

значених умовах, лідерські навички - мати бачення та здатність 

його реалізовувати, вміння навчатися, вміння аналізувати, визна-

чати позитивні та негативні події та їх причини, а також можли-

вість коригувати процес на їх основі,
39

 а також такі риси, як відк-

ритість і вміння спілкуватися
40

. 

Філософія менеджерського управління повинна ґрунту-

ватися на припущенні про те, що розвиток компанії є також (серед 

інших причин) результатом рівня і ступеня використання потен-

ціалу управлінських компетенцій, у розумінні «компетенцій у пев-

ній галузі», або «здатності до чогось», запуску комплексу взаємоз-

в'язаних навичок, своїх і працівників, адекватних з огляду на міс-

                                                   
37 Nawrat, D. (2013). Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii 

menedżerów. Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki 

zarządzania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(4 ), s. 23 
38 Oleksyn, T. (2010), op. cit., s. 174. 
39 Bessant, J.,  Tidd, J. (2007). Innovation and entrepreneurship: John Wiley & Sons, s. 36. 
40 Szczepańska-Woszczyna, K. (2014c). Kompetencje menedżerskie w obszarze kreatywności i 

innowacyjności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie(1), s. 108. 
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це, час, стратегію, ситуацію. Управління організаціями ставить 

перед менеджерами багатовимірні вимоги щодо знань, навичок і 

досвіду, особистісних якостей, поведінки, цілей і цінностей, знан-

ня психосоціальних проблем, що впливають на процес навчання та 

ефективність управління. Однак ці вимоги мінливі в часі та прос-

торі, що додатково ускладнює управління. У процесі управління 

важливо зіставити поставлені цілі та результати, яких слід досяг-

нути, з тим, що менеджер знає, розуміє і вміє робити краще за 

інших. Залежно від здібностей, можна використовувати свої знання 

та навички різними способами. Саме володіння ними не гарантує 

успіху; саме здатність перенести їх на конкретне підґрунтя, вибра-

ти те, що є найбільш необхідним, найбільш актуальним для ситуа-

ції, та адаптуватися до неї,  є проявом відповідних компетенцій. 
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Олена Томашевська,  

Світлана Попова  

 

ТИПОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОГО 

РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Трансформація соціально-економічних відносин на сучас-

ному етапі спрямована на прискорення темпів економічного ро-

звитку. Якісні та кількісні перетворення на підприємствах набува-

ють нового статусу, що обумовлюється зростанням вартості обме-

жених природних ресурсів, погіршенням стану довкілля й потре-

бує створення принципово нових підходів до управління процеса-

ми розвитку. За цих обставин особливої значущості набувають 

питання забезпечення екологічної спрямованості розвитку, при 

якому досягається збалансована інтеграція економічних та еко-

логічних показників діяльності суб’єктів господарювання, еко-

логічні доходи та витрати стають і результатом, і передумовою 

активізації та прискорення темпів економічного розвитку суб’єктів 

господарювання.  

Проблемам визначення умов, факторів та меж забезпе-

чення процесів зростання й розвитку в системах господарювання 

присвячено ряд праць провідних учених-економістів, в яких роз-

кривається специфіка прийняття господарських рішень з ак-

тивізації та прискорення розвитку національної економіки, забез-

печення соціально-економічного зростання промислових під-

приємств при зменшенні техногенного тиску на довкілля [1-2]. 

Науковий інтерес викликають роботи вчених-економістів, спрямо-

вані на визначення впливу екологічних факторів на фінансово-

економічний стан суб’єктів господарювання, на процеси зростання 

та розвитку, , де надано спробу опису якісних меж цього впливу 

[3-4]. Однак кількісну характеристику цього взаємозв’язку повною 

мірою не представлено, що унеможливлює прийняття якісних 

рішень із забезпечення екологічної спрямованості розвитку.  

Кількісний бік взаємозв’язку між темпами зростання та 

рівнем розвитку господарських процесів в економічних системах 

безпосередньо не виявляється. Тому дослідження має спрямовува-

тися на непрямі форми виявлення цього зв’язку крізь кількісні 
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характеристики параметрів, виникнення яких у господарських 

системах обумовлено процесами зростання та розвитку.  

Кінцевим підсумком розвитку господарських процесів слід 

вважати прибуток підприємства, адже досягнення цього еконо-

мічного показника зумовлено як рівнем активності економічної, 

так і екологічної, соціальної діяльності. Згідно із Ст. 134.1.1. По-

даткового кодексу прибуток із джерелом походження з України та 

за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів 

звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135-137 Кодексу, 

на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визна-

чених згідно зі статтями 138-143 Кодексу, з урахуванням правил, 

встановлених статтею 152 цього Кодексу. Дане визначення можна 

представити за допомогою наступного виразу (1).  

П = Д − С,     (1) 

де П – прибуток суб’єкта господарювання, грн.; 

Д, С – доходи звітного періоду та собівартість реалізованих 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат 

звітного податкового періоду, відповідно, грн. 

Прибуток є не лише підсумковим результатом господарю-

вання, а й фактором забезпечення подальшого зростання та ро-

звитку в діяльності суб'єктів господарювання, що визначає фінан-

сово-економічні можливості розробки та реалізації відповідних 

проектів економічного, соціального й екологічного характерів. 

Водночас виникає питання про обмеженість можливостей розвит-

ку і зростання та виділення їх першочерговості в системі управ-

ління господарською діяльністю, адже ресурси діяльності, зокрема 

природні ресурси та компоненти довкілля, що складають найбільш 

істотну матеріальну основу будь-яких видів діяльності, є обмеже-

ними й у більшості випадків вичерпними та невідновлюваними. 

Тому економічний розвиток та зростання мають орієнтуватися на 

забезпечення екологічної спрямованості зазначених процесів. Як 

показано в роботі [5], екологічні результати господарювання, з 

одного боку, є наслідком прийняття економічних рішень, з іншого 

боку, створюють передумови для підвищення ефективності ро-

зробки та реалізації господарських рішень. Тому складові формули 

(1) можна представити у вигляді витрат та прибутків, отриманих 

унаслідок як суто економічної, так і екологічної діяльності.   
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(Декон + Декол) − (Секон + Секол) − П = 0,        (2) 

де Декон,  Секон – доходи та витрати, що отримані за результатами 

забезпечення економічного розвитку суб'єктів господарювання, 

грн.; 

Декол,  Секол – доходи та витрати, що отримані за результа-

тами забезпечення екологічного розвитку суб'єктів господарюван-

ня, грн. 

У формулі (2) різниця (Декон − Секон) може виступати ха-

рактеристикою результатів економічного розвитку, а різниця 
(Декол − Секол)  – характеристикою результатів екологічного ро-

звитку. Характер формування доходів та витрат залежно від об-

сягів виробництва протягом життєвого циклу є різним. Так, витра-

ти та доходи за економічною діяльністю можна представити в за-

гальному вигляді у прямій залежності від обсягів виробництва 

Декон = а ∗ Q,         (3) 

Секон = b ∗ Q,         (4) 

де a, b – константи, які характеризують темпи зростання еко-

номічних доходів та витрат, що визначаються специфікою діяль-

ності суб'єктів господарювання; 

Q – обсяги виробництва, од.  

Математичні вирази залежності екологічних доходів та 

витрат, значення яких залежить від обсягів виробництва не є одно-

значними. Так, у теорії пропонується багато сучасних моделей 

цього взаємозв’язку [6-7]. Більшість із дослідників сходяться дум-

кою щодо детермінованої залежності екологічних наслідків діяль-

ності від часу досягнення результатів, проте математичні вирази 

відрізняються за характером функціональних залежностей. Тому 

доцільно виявити характер залежності формування результатів і 

витрат при забезпеченні екологічного розвитку господарських 

процесів. Для цього необхідно розглянути специфіку процесу 

формування зазначених доходів та витрат у часі за нижченаведе-

ними фазами.  

Перша фаза характеризується прискореними темпами заб-

руднення навколишнього середовища та випереджуючим зростан-

ням екологічних витрат порівняно із темпами зростання обсягів 

виробництва. Зростання обсягів прибутку обумовлено на даному 

етапі одержанням перших доходів від екологічної діяльності у 

результаті підвищення рівня конкурентоспроможності продукції 
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виробника, що активно забезпечує екологізацію сфер виробництва 

та споживання, і зниженням рівня компенсаційних виплат вироб-

ником за порушення навколишнього середовища. При цьому 

здійснюється розробка й упровадження механізмів попередження 

та ліквідації збитків, що наносяться господарською діяльністю 

довкіллю, формування управлінських рішень, спрямованих на 

підвищення екологічної свідомості та компетенції суб’єктів госпо-

дарювання. На другій фазі темпи змін у доходах та витратах 

уповільнюються і стабілізуються, що характеризує стійкість про-

цесів екологічного зростання та розвитку, спричинених 

функціонуванням дієвих механізмів захисту навколишнього при-

родного середовища та відновлення природно-ресурсного потен-

ціалу у процесах виробництва та споживання, економічні й еко-

логічні цілі органічно поєднуються.  

Виявлені тенденції в екологічному розвитку свідчать про 

можливість опису залежності доходів та витрат від обсягів на ос-

нові логарифмічних залежностей. Тому функції доходів та витрат 

при прийнятті управлінських рішень із забезпечення екологічного 

розвитку доцільно представити в такий спосіб: 

Декол = c ln(Q) − 1,         (5) 

Секол = d ln(Q) − 1,         (6) 

де с, d – константи, що характеризують темпи зростання доходів та 

витрат, що відповідатимуть екологічному розвитку і визначаються 

специфікою діяльності суб'єктів господарювання.  

З урахуванням отриманих залежностей (3) – (6) математич-

ний вираз (2) графічно можна подати у такому графічному вигляді 

(рис. 1). За першим сценарієм (випадок, наведений на рис. 1а) 

відбувається мінімальне доповнення стратегічних, тактичних та 

оперативних планів господарювання екологічними рішеннями, що 

відповідає концентрації цілей розвитку суб'єктів господарювання 

переважно на максимізації норми прибутку, а екологічний розви-

ток відбувається в межах, установлених факторами негативного 

стимулювання, наприклад, законодавчими нормами, тиском гро-

мадськості тощо (сценарій забезпечення економічного розвитку). 

Дана ситуація обумовлена більш високою вартістю економічних 

благ порівняно з екологічними, що визначає їх привабливість для 

виробників та повну або часткову відмову від виробництва еко-

логічних благ задля отримання високого рівня економічних вигід.   
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    характеристика економічного розвитку;  

    характеристика екологічного розвитку. 
 

Рисунок 1. – Типологія процесів розвитку суб'єктів господарювання  
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При цьому екологічна спрямованість розвитку при розроб-
ці господарських рішень розглядається суб’єктами господарюван-
ня як ризики втрат фінансової стійкості, зниження рівня ліквіднос-
ті та платоспроможності. Унаслідок цього суб’єкти господарюван-
ня в короткостроковому періоді можуть уникати обумовлених 
необхідністю впровадження заходів із охорони навколишнього 
природного середовища та відновлення природно-ресурсного по-
тенціалу витрат. 

Стратегія діяльності, орієнтована на прибуток, у коротко-
строковому періоді може бути реалізована відносно швидко без 
зростання витрат і високого рівня ризику. Однак у довгостроково-
му періоді виникають загрози втрати соціальної прийнятності про-
цесів виробництва та споживання продукції, що виявляється через 
втрату іміджу організації та зниження рівня легітимності діяль-
ності й призведе до уповільнення темпів економічного зростання, 
згортання процесів розвитку. 

Згідно зі сценарієм, наведеним на рис. 1(б), при плануванні 
цілей господарювання переважає максимальна орієнтація госпо-
дарських процесів на екологічні процеси (сценарій забезпечення 
екологічного розвитку). У випадку перевищення екологічних ре-
зультатів господарювання над економічними можна констатувати 
переважно екологічний розвиток, що ілюструє концентрацію еко-
номічної активності суб’єкта господарювання на відновленні та 
збереженні якості довкілля. Дотримання принципів екологізації 
охоплює не окремі сфери діяльності (така ситуація відповідає, 
переважно, забезпеченню економічного розвитку), а поширюється 
на всі ланки кооперації постачальників, виробників, споживачів, 
внутрішньовиробничих процесів. У короткостроковому періоді 
дані рішення призводитимуть до високого рівня ризиків витрат. 
Переваги дотримання високого рівня екологічної якості госпо-
дарських процесів можуть мати місце лише при гарантованому 
підвищенні рівня конкурентоспроможності в довгостроковому 
періоді, пов’язаному з економічними успіхами, що на практиці 
зустрічається дуже рідко [7].  

У протилежному випадку вибір даної ситуації як моделі 
розвитку господарських процесів, як найбільш безпечної до збе-
реження та відновлення стану навколишнього середовища, приз-
веде до різкого скорочення рівня виробництва та споживання еко-
номічних благ, адже найкоротшим шляхом досягнення такого ста-
ну може виступати ліквідація шкідливих виробництв та наро-



254 

 

щування обсягів інвестицій у природоохоронні об’єкти. Результа-
том забезпечення цієї моделі в системі господарювання є зростан-
ня соціальної напруженості у сфері споживання, обумовленої ско-
роченням торгових оборотів, зниженням фінансово-економічних 
показників промислового сектору, збільшенням рівня безробіття.  

Сценарії забезпечення як екологічного, так й економічного 
розвитку в європейській практиці відповідають двом основним 
підходам до забезпечення розвитку господарських процесів – тех-
ноцентричному та екоцентричному. Відповідно до першого підхо-
ду основою забезпечення розвитку господарських процесів є 
нарощування обсягів природних ресурсів, що споживаються, не-
значна екологізація виробництва та ринків збуту при мінімальному 
врахуванні екологічних критеріїв, заперечення обмежень у віль-
ному розвитку ринку. Згідно із другим підходом має відбуватись 
акцентування зусиль у забезпеченні незмінного стану довкілля при 
істотному обмеженні економічного розвитку суб'єктів господа-
рювання з повним збереженням природних ресурсів, нульовому 
економічному зростанні, а у крайніх випадках – при скороченні 
обсягу споживацького ринку та згортанні економічних процесів.  

Таким чином, за цих обставин прискорення темпів еко-
номічного розвитку унеможливлюється, адже виробництво та 
споживання екологічних благ при їх мінімальній вартості супро-
воджується у більшості випадків відсутністю не лише прибутків, а 
й доходів, що обмежує можливості всебічного розвитку госпо-
дарських процесів у довгостроковій перспективі. Водночас окремі 
елементи еколого-економічних витрат уже істотно впливають на 
мотивацію суб’єктів господарювання, що потребує проактивних, 
добровільно усвідомлених дій, у галузі активізації екологічної 
діяльності на базі впровадження інноваційних методів вироб-
ництва в напрямі мінімізації техногенного тиску на довкілля й 
позитивно позначається на економічному розвитку підприємства в 
цілому. Тому в господарській практиці найбільш доцільною мо-
деллю забезпечення економічного розвитку суб'єктів господа-
рювання слід вважати забезпечення його екологічної спрямова-
ності на основі прийняття рішень раціональності природокористу-
вання (рис. 1в).  

Прагнення до еколого-економічної гармонізації розвитку 
досягається за умов знаходження компромісу між економічними й 
екологічними цілями господарської діяльності. Як правило, 
орієнтація виробників та споживачів на отримання екологічних 
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благ з’являється після задоволення економічних потреб, а гло-
балізаційні процеси формують нові стереотипи виробництва та 
споживання, в яких відносна цінність екологічних потреб зростає 
[8]. За цих обставин на початкових етапах забезпечення економіч-
ного розвитку підприємства суб’єкти господарювання повинні 
концентрувати увагу на створенні компенсаційних механізмів вис-
наження природно-ресурсного потенціалу, що характеризувати-
меться перебільшенням темпів екологічного розвитку над еко-
номічним. Слід зазначити, що ситуація забезпечення екологічної 
спрямованості розвитку (рис. 1в) відповідає правилу Хартвіка, 
згідно з яким підприємство, економіка якого значною мірою зале-
жить від непоновлюваних ресурсів, наприклад, від нафти, вугілля, 
природного газу, має реінвестувати ренту від експлуатації цих 
ресурсів для того, що добитися збереження сталості реального 
споживання в часі, а не використовувати її тільки для поточного 
споживання [5]. Тому інновації у сфері виробництва, спрямовані 
на скорочення обсягів залучених у виробництво матеріалів та рів-
ня емісій забруднюючих компонентів у довкілля, сприятимуть 
зростанню конкурентоспроможності суб'єктів господарювання на 
базі досягнення переваг у витратах порівняно з конкурентами вна-
слідок меншого їх рівня у сфері утилізації відходів та використан-
ня природних ресурсів при постійно зростаючих вимогах до охо-
рони навколишнього середовища. Отримані екологічні ефекти 
стають однією з найголовніших складових відтворення економіч-
ної системи господарювання, а темпи зростання навантаження на 
екосистему будуть меншими за темпи економічного розвитку. 

Забезпечення якісних та кількісних перетворень у діяль-
ності суб'єктів господарювання на цей час характеризується нерів-
номірністю темпів соціально-економічного розвитку, екстенсив-
ною спрямованістю економічного зростання, що характеризується 
на сучасному етапі уповільненням темпів приросту обсягів вироб-
ництва та зростанням добробуту суспільства при нарощуванні 
екодеструктивного впливу господарських процесів на стан довкіл-
ля. В умовах загальної фінансової кризи при прийнятті управлін-
ських рішень перевага віддається вирішенню проблем забезпечен-
ня економічного зростання, що означає просте або розширене ти-
ражування вже досягнутих у попередніх періодах станів економіч-
ної системи на наступні етапи господарських процесів.  

З одного боку, суб’єкти господарювання повинні забезпе-
чити стійкий розвиток для закріплення конкурентоспроможності 
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та підвищення економічної ефективності у стратегічному просторі. 
З іншого боку, надлишкові темпи зростання можуть призвести до 
втрати суб'єктами господарювання фінансової стійкості та появи 
низки екологічних загроз, пов’язаних із залученням до госпо-
дарських процесів обмежених природних ресурсів, що виснажу-
ються, використанням матеріаломістких технологій, що призво-
дить до зниження темпів економічного зростання та, як наслідок, 
згортання процесів розвитку. Таким чином, на сьогодні природний 
капітал є одним з найголовніших обмежувачів зростання, а темпи 
відтворення природного капіталу, при інших рівних умовах, обу-
мовлюють можливості розвитку господарських процесів. Тому 
важливості набувають питання обґрунтування основних факторів, 
під дією яких складаються економічні відносини в забезпеченні 
процесів усебічного соціально-економічного зростання та розвит-
ку, виявлення кількісних меж взаємозв’язків між темпами зрос-
тання та рівнем розвитку суб'єктів господарювання.  

Головною ознакою екологічної спрямованості розвитку 
суб'єктів господарювання слід вважати тривале збільшення еко-
номічних результатів господарювання темпами більшими, ніж 
темпи зростання позитивних екологічних результатів без погір-
шення показників операційної рентабельності в господарській 
діяльності. Ринок обмежує розвиток стратегічних бізнес-одиниць, 
для яких потенціал ринкових сегментів є мінімальним, тому 
суб’єкти господарювання повинні створювати або розширювати 
нові сегменти на основі забезпечення екологічної спрямованості 
розвитку, у яких фіксується підвищення екологічної свідомості 
споживачів та екологічної компетенції виробників, орієнтація на 
рівноправність екологічних та економічних цілей господарювання. 
Тому головною стратегією забезпечення оптимальної екологічної 
спрямованості розвитку слід вважати не максимізацію еколого-
економічних результатів у короткостроковому періоді, а безпере-
рвне нарощування економічного потенціалу розвитку [9]. 

Таким чином, процеси забезпечення розвитку господарсь-
ких процесів потребують комплексного врахування взаємозв’язків 
між темпами зростання та рівнем розвитку господарських про-
цесів. При цьому пріоритетним напрямом забезпечення повинна 
стати екологічна спрямованість розвитку суб'єктів господарюван-
ня, у якому оптимально поєднуються процеси максимізації фінан-
сово-економічних показників та уповільнення темпів безповорот-
них змін у довкіллі. У подальшому необхідно визначити чіткі ал-
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горитми прийняття управлінських рішень у системі фінансування 
програм забезпечення екологічної спрямованості розвитку залежно 
від ступеня зміни зовнішнього та внутрішнього середовища в су-
часному економічному просторі.  
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Наталія Далевська 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСИМЕТРІЇ  

ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Сучасний період світового економічного розвитку характе-

ризується посиленням технологічної конкуренції та домінуванням 

інноваційних конкурентних переваг у світовому господарстві. Ін-

новаційний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим 

фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспек-

тиви на світовому ринку. Відповідно, глобалізація світової еконо-

міки супроводжується  зростаючою тенденцією регіональних кон-

фліктів та протиріч, зумовлених пошуком додаткових джерел інве-

стиційного забезпечення структурних змін і активізації інновацій-

них процесів. Проте, процес конструювання ієрархічних рівнів в 

структурі міжнародних відносин – процес неперервний і динаміч-

ний, внаслідок якого, як відомо, відбувається зміна інноваційних 

лідерів з подальшим утворенням функціональних особливостей 

механізму структурних змін глобалізації світової економіки.  

Основною ознакою сучасного політико-економічного до-

мінування у світі є суттєвий відрив країн з інноваційно-орієнто-

ваною економікою, які активно формують нові глобальні ринки, 

від менш потужних країн, які змушені певною мірою залежати від 

позиції «активних гравців». При цьому збільшення розриву між 

розвинутими країнами і країнами, які розвиваються, є домінант-

ним дестабілізуючим чинником, що стимулює, зокрема, асиметри-

чні тенденції у світовій системі господарства. Одні країни, перес-

лідуючи свої національні інтереси, одержують переваги і зиски, 

інші ж потрапляють у залежність від постачання технологій і зов-

нішньої допомоги. Як наслідок, в структурі багатства країн з най-

меншими доходами домінує  природно-ресурсний капітал, а в 

структурі багатства високоприбуткових країн – людський капітал.  

Отже у країнах, що належать до інноваційних лідерів, спо-

стерігається висока концентрація найбільш рентабельних видів 

бізнесу, переважно високотехнологічна структура національного 

виробництва і зосередження найбільших фінансових потоків [Ме-

шко 2008, 287]. Йдеться, зокрема, про  перерозподіл ресурсів на 

користь країн так званого цивілізаційного центру, які розвивають-
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ся на основі постіндустріальних принципів, і нагромадження відс-

талості на іншому полюсі – у країнах із традиційною індустріаль-

ною технологією та доіндустріальним розвитком [Cattaneo 2010, 

6]. Адже лідерство країн, які сконцентрували у себе понад 90% 

світового наукового потенціалу та контролюють 80% глобального 

ринку високих технологій , базується: 

- на трансформації знань у фінансові та управлінські інно-

вації і формуванні на цій основі глобального контролю над гро-

шима та їхніми потоками; 

- на глобальному контролі над інноваціями з метою конце-

нтрації знань;  

- на особливого роду глобальних рентах – інноваційної, ін-

телектуальної, ресурсної, фінансової, політичної, інформаційної, 

екологічної тощо; 

- на певних господарських мережах, за допомогою яких ре-

алізуються глобальні ренти [Белолипецкий 2001, 315]. 

Нерівномірний розподіл цивілізаційних благ, збільшення 

розриву у рівнях економічного і соціального розвитку між багати-

ми і бідними країнами поглиблює соціальний розкол у суспільст-

вах різних держав, що супроводжується збільшенням частки насе-

лення, яка знаходиться за межею бідності. Як наслідок, нерівність 

доходів, яка сьогодні має місце, швидко переростає у нерівність 

добробуту, що негативно впливає на мотивацію плідної життєдія-

льності людини у суспільстві. Прояви цієї зумовленості можна 

визначити за допомогою кластеризації країн світу за показниками, 

які використовуються при розрахунку індексу людського розвитку 

HDI: LEatB – очікувана тривалість життя при народженні; MYS – 

середня тривалість навчання; GNI per capita – валовий національ-

ний дохід (ВНД) на душу населення.  

У результаті аналізу було здійснено пошук N кластерів, де 

N - кількість груп, на які поділені країни світу за величиною пока-

зника HDI. (N = 4). Для вирішення задачі кластеризації було вико-

ристано метод пошуку: Fuzzy c-means clustering, який побудовано 

на основі алгоритму нечітких с-середніх. 

Алгоритм с-середніх, чітка кластеризація. При чіткій клас-

теризації алгоритмом с-середніх множина об'єктів Х розбивається 
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на підмножини ciAi ,1 ,  . При цьому повинні бути дотримані 

наступні умови: 

1. Кількість кластерів задається заздалегідь 

 1,...,3,2  Mс  

2. Всі об'єкти Х повинні бути розподілені по кластерам 

XA
ci

i 



,1

. 

3. Кожен об'єкт може належати тільки одному кластеру 

jicjiAA ji  ;,1,; . 

4. Не повинно бути порожніх кластерів або кластерів, що 

містять всі об'єкти ciXAi ,1;  . 

За допомогою характеристичної функції сформулювано за-

дачу кластеризації. Задача кластеризації полягає в тому, щоб роз-

бити множину об'єктів Х на кілька кластерів (підмножин), в яких 

буде спостерігатися більша схожість об'єктів між собою всередині 

одного кластера, ніж між об'єктами з різних кластерів. При нечіт-

ких методах кластеризації об'єкти можуть належати з різним сту-

пенем належності декільком або одночасно всім кластерам. Для 

певних випадків, наприклад, якщо об'єкт знаходиться на кордоні 

кластерів, нечітка кластеризація найбільш природна. Якщо еле-

мент належить кластеру, то характеристична функція приймає 

значення 1, якщо не належить, то 0. Опис кластерів відбувається за 

допомогою наступної матриці розбиття: 

    ciMkkiki ,1;,1;1,0;  
 

де k-а строка показує ступінь належності об'єкту 

),...,,( 21 knkkk xxxX  кластерам сААА ,...,, 21 .  

Матриця U повинна мати властивості: 

Mk
ci

ki ,1;1
,1




  

ciM
Мi

ki ,1;0
,1

 


  

Для оцінки якості розбиття використовується критерій роз-

киду, який показує суму відстаней від центру свого кластера до 

об'єктів. Для евклідового простору цей критерій має вигляд: 
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2

,1





ik Ax

ki

ci

XV  

де  MpXA pipi ,1;1:    - i-й кластер; 





ik AX

k

i

i X
A

V
1

- центр i-го кластеру; 

iA  – кількість об'єктів кластеру iA  

Алгоритм нечітких c-середніх. Для опису нечітких класте-

рів використовується наступна матриця нечіткого розбиття: 

    ciMkF kiki ,1;,1;1,0;   , 

де k-я строка показує ступінь належності об'єкту 

),...,,( 21 knkkk xxxX  кластерам сААА ,...,, 21 .  

Матриці F і U відрізняються тим, що ступінь належності 

об'єкта до кластеру при чіткому розбитті приймає значення з двое-

лементною множини {0,1}, а при нечіткому - з інтервалу [0,1]. 

При нечіткої кластеризації повинні дотримуватися умови: 

Mk
ci

ki ,1;1
,1




  (1) 

ciM
ci

ki ,1;0
,1




  (2) 

Якщо об'єкт розташовано на кордоні двох кластерів, йому 

призначають однаковий ступінь належності до обох кластерам, 

наприклад по 0,5. Якщо ж об'єкт віддалений від центрів всіх клас-

терів, то йому призначають малі ступені приналежності. Відповід-

но до формули (1) сума ступенів належності повинна дорівнювати 

одиниці незалежно від близькості розташування об'єкта до центрів 

кластерів. Для усунення цього недоліку умову (1) послаблюють 

таким чином, що будь-який об'єкт з множини Х повинен належати 

хоча б до одного кластеру. 

kkii  ;0:   

Критерій розкиду, що використовується для оцінки якості 

нечіткого розбиття: 
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2

,1,1

)(



Mk

ki

m

ki

ci

XV

 (3) 

де 









Mk

m

ki

Mk

k

m

ki

i

X

V

,1

,1

)(

)(





 – центри нечітких кластерів;

 

),1( m – експоненціальна вага. 

Один з методів мінімізації критерію (3) є використання ал-

горитму нечітких c-середніх, в основі якого лежить метод неви-

значених множників Лагранджа. Однак виконання цього алгорит-

му з різних початкових точок може призвести до різних результа-

тів, тому алгоритм знаходить локальний оптимум. 

Алгоритм нечітких c-середніх: 

1. Установка параметрів алгоритму: m - експоненціальна 

вага, с - кількість кластерів, ɛ - параметр зупинки алгоритму. 

2. Генерація випадковим чином матриці нечіткого розбит-

тя F, яка задовольняла б умовам (1), (2). 

3. Визначення центрів кластерів за допомогою формули: 

.,1,
)(

)(

,1

,1
ci

X

V

Nk

m

ki

Nk

k

m

ki

i 












 

4. Розрахунок відстаней між центрами кластером і об'єк-

тами з множини Х. 

ciMkVXD ikki ,1;,1;
2

  

5. Перерахунок елементів матриці нечіткого розбиття для 

всіх ci ,1  та Mk ,1 . 

Якщо 0kiD , то  ;

1

1
)1/(1

,1

2

2





















m

cj jk

ik

ki

D
D



 

Якщо 0kiD , то  








 cj

ij

ij
ki ,1

,  ,0

,  ,1
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6. Перевірка умови 
2

*FF , де 
*F - матриця нечіт-

кого розбиття на попередній ітерації алгоритму. Якщо умова ви-
конується, то передбачається виконання алгоритму, якщо ні, то 
треба перейти до пункту 3. 

За статистичними даними індексу людського розвитку HDI 
із використанням описаного методу, були знайдені координати 
центрів кластерів С(LEatB, MYS, GNI): 

1. С1(80.67, 11.11, 41833.85) 
2. С2(78.70, 9.32, 82518.95) 
3. С3(64.95, 5.89, 4525.46) 
4. С4(74.01, 9.61, 19264.33) 
Графічно центри кластерів представлені на рисунках 1, 2 та 3. 
На рис. 1. по осі абсцис розташована змінна LEatB – очіку-

вана тривалість життя при народженні, а по осі ординат розташо-
вана змінна MYS – середня тривалість років навчання. 

 

 
Рисунок 1. - Координати центрів кластерів у проекції  

на площину очікуваної тривалості життя  
та середнього числа років навчання 

 
На рис. 2. по осі абсцис розташована змінна LEatB – очіку-

вана тривалість життя при народженні, а по осі ординат розташо-
вана змінна GNI– валовий національний дохід (ВНД) на душу на-
селення. 
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Рисунок 2. - Координати центрів кластерів у проекції на площину 

очікуваної тривалості життя та ВНД на душу населення 

 

На рис. 3. по осі абсцис розташована змінна MYS – середнє 

число років навчання, а по осі ординат розташована змінна GNI – 

валовий національний дохід (ВНД) на душу населення. 

 

 
Рисунок 3. - Координати центрів кластерів у проекції на площину 

середньої тривалості навчання та ВНД на душу населення 
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Відтак, в сучасному світі лише невелика кількість країн на-

лежить до кластеру С1 (значення функції приналежності µ близьке 

до одиниці). Ці країни відносяться до числа економічно і соціально 

розвинених, тобто привабливих для життя. Скорочений перелік 

таких країн наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. - Перелік країн з високим значення функції належності 

µ до кластеру С1 

№  

п/п 
Назва країни 

Розраховане значення функції належності  

µ відповідної країні до кластеру С1 

1 Канада 1,00 

2 Австралія 1,00 

3 Оман 1,00 

4 Нідерланди 1,00 

5 Данія 1,00 

6 Австрія 1,00 

7 Німеччина 1,00 

8 Андорра 0,99 

9 Швеція 0,99 

10 Бельгія 0,98 

11 Фінляндія 0,92 

12 Японія 0,89 

13 Франція 0,89 

14 Ісландія 0,80 

15 Саудівська Аравія 0,79 

16 Велика Британія 0,79 

17 США 0,79 

18 Гонконг 0,79 

19 Швейцарія 0,74 
Джерело: Розраховано за даними Human Development Report  

 

Країнам, які відносяться до кластеру С1 притаманний ви-

сокій рівень соціально-економічного розвитку. 

До кластеру С2 відносяться країні з дуже високим значен-

ням ВНД на душу населення при збережені досить високих зна-

чень інших показників, таких як освіта та рівень життя. Скороче-

ний перелік таких країн наведено у таблиці 2. 
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Таблиця 2. - Перелік країн з високим значення функції належності 
µ до кластеру С2 

№  
п/п 

Назва країни 
Розраховане значення функції належності  

µ відповідної країні до кластеру С2 

1  Кувейт 0,99 

2  Ліхтенштейн 0,98 

3  Сінгапур 0,86 

4  Бруней 0,81 

5  Катар 0,69 

6  Норвегія 0,50 
Джерело: Розраховано за даними Human Development Report  

 
Більше ніж 40% країн відноситься до кластеру С3, тобто 

потрапляють до країн з низьким рівнем життя і малої її триваліс-
тю, нерозвиненою економікою і великою кількістю соціальних 
проблем, таких як низький рівень освіти населення або його відсу-
тність. Скорочений перелік таких країн наведено у таблиці 3. 

 
Таблиця 3. - Перелік країн з високим значення функції належності 
µ до кластеру С3 

№ 
п/п 

Назва країни 
Розраховане значення функції  

належності µ відповідної країні  
до кластеру С3 

1 2 3 

1  Пакистан 1,00 

2  Лаос 1,00 

3  Самоа 1,00 

4  Нікарагуа 1,00 

5  В'єтнам 1,00 

6  Гондурас 1,00 

7  Республіка Конго 1,00 

8  М'янма 1,00 

9  Молдова 1,00 

10  Ємен 1,00 

11  Індія 1,00 

12  Палестинська держава 1,00 

13  Узбекистан 1,00 

14  Федеративні Штати Мікронезії 1,00 

15  Тонга 1,00 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 

16  Нігерія 1,00 

17  Гана 1,00 

18  Судан 0,99 

19  Свазіленд 0,99 

20  Болівія 0,99 

21  Сан-Томе і Принсіпі 0,99 

22  Джибуті 0,99 

23  Сирія 0,99 

24  Киргизстан 0,99 

25  Мавританія 0,99 

26  Замбія 0,99 

27  Камбоджа 0,99 

28  Лесото 0,99 

29  Кот-д'Івуар 0,99 

30  Бангладеш 0,99 

31  Вануату 0,98 

32  Кірибаті 0,98 

33  Камерун 0,98 

34  Папуа — Нова Гвінея 0,98 

35  Таджикистан 0,98 

36  Ангола 0,98 

37  Гаяна 0,98 

38  Непал 0,98 

39  Сенегал 0,98 

40  Кенія 0,98 

41  Кабо-Верде 0,98 

42  Філіппіни 0,98 

43  Афганістан 0,97 

44  Сьєрра-Леоне 0,97 

45  Бенін 0,97 

46  Танзанія 0,97 

47  Гаїті 0,97 

48  Чад 0,97 

49  Буркіна-Фасо 0,97 

50  Гамбія 0,97 

51  Коморські острови 0,97 

52  Малі 0,97 
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Закінчення табл. 3 
53  Бутан 0,96 

54  Руанда 0,96 

55  Соломонові острови 0,96 

56  Уганда 0,96 

57  Мадагаскар 0,96 

58  Зімбабве 0,96 

59  Ефіопія 0,96 

60  Гватемала 0,96 

61  Грузія 0,96 

62  Марокко 0,96 

63  Еритрея 0,96 

64  Гвінея 0,96 

65  Того 0,96 

66  Гвінея-Бісау 0,96 

67  Мозамбік 0,96 

68  Нігер 0,95 

69  Ліберія 0,95 

70  Бурунді 0,95 

71  Малаві 0,95 

72  ЦАР 0,95 

73  Фіджі 0,95 

74  Сальвадор 0,94 

75  Демократична Республіка Конго 0,94 

76  Парагвай 0,93 

77  Вірменія 0,91 

78  Ямайка 0,89 

79  Україна 0,89 

80  Монголія 0,87 

Джерело: Розраховано за даними Human Development Report  

 

До кластеру С4 з здебільш відносяться країни, які за показ-

никами тривалості життя і рівня освіти ближчі до кластеру С2, але 

які мають значення показника ВНД на душу населення в середнь-

ому в 4-8 разів менше ніж у країн з кластерів С1 і С2, про що свід-

чать значення координат центрів зазначених кластерів. Скороче-

ний перелік таких країн наведено у таблиці 4. 
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Таблиця 4. - Перелік країн з високим значення функції належності 

µ до кластеру С4 

№ п/п Назва країни 

Розраховане значення функції  

належності  

µ відповідної країні до кластеру С4 

1 2 3 

1  Казахстан 1,00 

2  Хорватія 1,00 

3  Антигуа і Барбуда 1,00 

4  Куба 1,00 

5  Сент-Кіттс і Невіс 0,99 

6  Туреччина 0,99 

7  Уругвай 0,99 

8  Чилі 0,99 

9  Угорщина 0,98 

10  Румунія 0,97 

11  Багамські острови 0,97 

12  Польща 0,97 

13  Аргентина 0,97 

14  Лівія 0,97 

15  Венесуела 0,96 

16  Малайзія 0,96 

17  Габон 0,96 

18  Екваторіальна Гвінея 0,96 

19  Латвія 0,95 

20  Маврикій 0,95 

21  Росія 0,94 

22  Білорусь 0,93 

23  Панама 0,93 

24  Ліван 0,92 

25  Естонія 0,91 

26  Мексика 0,90 

27  Азербайджан 0,89 

28  Литва 0,89 

29  Португалія 0,87 

30  Болгарія 0,87 

31  Чехія 0,85 

32  Сейшельські острови 0,85 

33  Греція 0,85 
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Закінчення табл. 4 

1 2 3 

34  Суринам 0,85 

35  Ботсвана 0,82 

36  Тринідад і Тобаго 0,81 

37  Словаччина 0,81 

38  Чорногорія 0,81 

39  Бразилія 0,77 

40  Ірак 0,74 

41  Кіпр 0,72 

42  Словенія 0,72 

43  Мальта 0,71 

44  Барбадос 0,70 

45  Іран 0,68 

46  Таїланд 0,67 

Джерело: Розраховано за даними Human Development Report  

 

Отже, можна підсумувати, що приблизно 65% країн світу 

перебувають за межею бідності або на її межі. У свою чергу, це 

обумовлює відтворення соціально-економічних нерівностей, здат-

них спричинити виникнення загроз і підвищити рівень існуючих 

ризиків у світовому господарстві. Проте, зміна стратифікаційної 

структури суспільства, поява нових критеріїв соціальної диферен-

ціації, виникнення нових соціальних груп викликають необхід-

ність формування високотехнологічних сенситивних суспільств 

[Петкова 2005, 45]. Зокрема, створення сенситивного суспільст- 

ва передбачає відхід від технічно-споживацької цивілізації до  

нової цивілізаційної парадигми, яка б визначала межі припустимої 

активності людини стосовно природи та відповідні їм моральні 

норми.  

Згідно теорії І. Валлерстайна, ієрархізація простору в стру-

ктурі виробничих процесів призвела до все більшої поляризації 

між ядром (зона, яка здобуває прибуток) і периферійними зонами 

(зони, які втрачають прибуток) світ-економіки не лише по лінії 

розподілу (рівень реального доходу, якість життя), але, що ще 

більшь важливо, і по лінії локалізації накопичення капіталу. До 

того ж переміщення продукту в ядро концентрувало там капітал і 

створювало непропорційно великі фонди для подальшої механіза-
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ції. Це забезпечувало виробників в зонах ядра додатковими пере-

вагами у виробництві вже існуючих продуктів і дозволяло їм ство-

рювати все більше нових рідкісних продуктів, за допомогою яких 

вони поновлювали увесь цей процес [Валлерстайн 2008, 88]. Адже 

нееквівалентний обмін між двома зонами є головним механізмом 

передачі глобальної ренти від периферії ядру. 

Але, як висловлюється С.Дж. Гулд, світ постає як сукуп-

ність квазістабільних систем, які чинять, скільки можуть, опір до 

межі своєї міцності, а потім швидко переходять у новий урівнова-

жений стан [Гулд 1986, 22]. Стійкість, стабільність, сталість у сис-

темах, що самоорганізуються, тримається не на їхній непіддатли-

вості зовнішньому тиску, а за рахунок змін, спрямованих на вдос-

коналення внутрішньосистемних зв’язків. у межах світового гос-

подарства.  Фундаментальною проблемою за цих умов стає пошук 

способу поглинання надлишкового капіталу, тобто нових додатко-

вих сфер прибуткового застосування капіталу, які б утримували 

систему від занурення в кризу. Як наслідок, черговий спад або 

піднесення світової системи господарства починається, як прави-

ло, у державах ядра (тобто світових лідерів), а згодом поширюєть-

ся на інші регіони, включаючи периферію та країни-конкуренти 

держав ядра. У той же час, саме у лідера (лідерів) відбувається 

найбільш глибокий циклічний спад. Конкуренти країн ядра, а та-

кож певні напівпериферійні регіони отримують можливість ви-

рватись вперед й, можливо, навіть зайняти місце попереднього 

лідера [Frank 1994, 272]. 

Провідні галузі і види діяльності, завдяки яким відбуваєть-

ся накопичення капіталу складають ядро технологічного устрою 

(табл. 5).  

Згідно концепції К. Фрімена, поштовхом до розвитку еко-

номіки служить поява базисних нововведень в окремих галузях 

виробництва. Старіння технологічних систем в одних країнах і 

поява таких систем в інших призводять до нерівномірності еконо-

мічного розвитку [Freeman 2001, 260]. Кожен подальший техноло-

гічний устрій зароджується в надрах поточного, і набуває чиннос-

ті, коли останній вичерпує свої можливості і втрачає ефективність 

по збільшенню норми прибутку. 
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Таблиця 5. - Характеристики провідних технологічних устроїв 

 

 

Технологічний устрій 

Перший Другий Третій Четвертий П’ятий 

1770-1830 

роки 

1830-1880 

роки 

1880-

1930роки 

1930-1990 

роки 

1990 до 

2030-2040 

(?) роки 

Ядро 

техно-

логіч-

ного 

устрою 

Текстиль-

на проми-

словість, 

текстиль-

не маши-

нобудів-

ництво, 

виплавка 

чавуну, 

обробка 

заліза, 

будівниц-

тво кана-

лів, водя-

ний дви-

гун 

Паровий 

двигун, 

залізничне 

будівницт-

во, транс-

порт, маши-

нобудівниц-

тво, пароп-

лавобудів-

ництво, ву-

гільна стан-

коінструме-

нтальна 

промисло-

вість, чорна 

металургія 

Електротех-

нічне, важке 

машино-

будівництво 

виробництво 

і прокат 

сталі, лінії 

електропе-

редач, неор-

ганічна хімія 

Автомобіле-, 

тракторобуді-

вництво, 

кольорова 

металургія, 

виробництво 

товарів три-

валого корис-

тування, син-

тетичні мате-

ріали, органі-

чна хімія, 

виробництво і 

переробка 

нафти 

Електронна 

промисло-

вість, обчи-

слювальна 

оптиково-

локонна 

техніка, 

програмне 

забезпечен-

ня, телеко-

мунікації, 

роботобу-

дування, 

виробницт-

во і переро-

бка газу 

 

 

 

 

 

Ключо-

вий 

фактор 

Текстиль-

ні 

Паровий 

двигун, 

верстати 

Електродви-

гун, сталь 

Двигун внут-

рішнього 

згорання, 

нафтохімія 

Мікроелек-

троні ком-

поненти Машини 

Ядро 

нового 

устрою, 

що 

форму-

ється 

Парові 

двигуни, 

машино-

будівниц-

тво 

Сталь елек-

троенерге-

тика, важке 

машинобу-

дівництво, 

неорганічна 

хімія 

Автомобіле-

будівництво 

органічна хі-

мія, вироб-

ництво і пе-

реробка наф-

ти, кольоро-

ва металур-

гія, автодо-

рожнє буді-

вництво 

Радари, буді-

вництво тру-

бопрово-

дів,авіаційна 

промисло-

вість, вироб-

ництво і пе-

реробка газу 

Біотехноло-

гія, косміч-

на техніка, 

тонка хімія, 

нанотехно-

логії 

 

Джерело: Складено автором за [Пантин 2006, 243; Меньшиков 1989, 258; 

Балабанова 2011, 259]. 
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Зараз в структурі економіки країн – світових технологічних 

лідерів, спостерігається розвиток основних галузей шостого тех-

нологічного устрою, пов’язаного з поширенням технологій генної 

інженерії, наноелектроніки, створенням глобальних інформаційно-

комунікаційних мереж, принципово нових джерел енергії і матері-

алів. Зростаюча актуалізація цих позицій визначена логікою інсти-

туційних трансформацій світового господарства, які несуть на собі 

ознаки фундаментальних закономірностей еволюційного процесу. 

Першою чергою йдеться про набуття домінантності творчої праці, 

яка  утверджує себе через інновації, трансфер технологій, міжна-

родне патентування тощо. Йдеться про трансформації індустріаль-

но репродуктивної праці у творчу, яка органічно кореспондує зі 

зростанням інтелектуального потенціалу особистості, реалізується 

у світовому господарстві. 

Природно, що кожному технологічному устрою властиві 

свої особливості соціального життя суспільства, роль держави в 

управлінні виробництвом, країни-домінанти, їх політика, перспек-

тивні наукові напрями і міра їх значущості у виробництві. Адже 

комплексний характер соціально-економічної складової світового 

економічного розвитку пов'язаний з тим, що вона не обмежується 

рамками соціальної та економічної сфер, а охоплює політичну, 

правову, культурно-духовну та інші сфери суспільного життя. Змі-

ни в цих сферах тісно пов’язані між собою, постійно зазнають вза-

ємного впливу та коригування. За цих умов, особливої актуальнос-

ті набуває розробка активної світової соціально-економічної полі-

тики, яка спираючись на інститути партнерства держави, бізнесу і 

громадянського суспільства, здатна на принципах справедливості 

подолати нерівності, скоротити бідність в усіх її проявах та згла-

дити невиправдані відмінності в якості життя людей.  

Отже впровадження гнучких механізмів стимулювання і 

підтримки людиноцентричної та гуманітарної спрямованості сві-

тового економічного розвитку на основі нових його пріоритетів, 

зокрема інтелектуалізації із здатністю до постійних інновацій,  

соціалізації із можливостями самореалізації, екологізації виробни-

цтва і середовища життєдіяльності, здатні забезпечити формуван-

ня нової якості системних зв’язків між суб’єктами господарюван-

ня. 
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Ольга Корнєва 

 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Глобалізація світової економіки, вихід вітчизняних 

підприємств на світові ринки та присутність іноземних виробників 

на внутрішньому ринку України призводять до значного посилен-

ня конкурентного тиску на національного виробника. Підприєм-

ства, які мають слабкі конкурентні позиції, поступово втрачають 

ринки збуту своєї продукції, більш стійкі виробники ведуть бо-

ротьбу за їх збереження, що потребує проведення постійної роботи 

щодо оновлення асортименту, удосконалення ділових практик, 

налагодження інноваційних процесів. Успішному вирішенню цих 

задач сприяє ефективне використання інтелектуального капіталу 

підприємств, обсяг якого, за експертними оцінками, сьогодні сягає 

майже половини балансової вартості їх майна. Проте відсутність 

дієвих форм і методів управління ефективністю використання 

інтелектуального капіталу уповільнює відповідні процеси і обумо-

влює неповне використання реального потенціалу підприємств 

щодо інтелектуального капіталу.  

Загальним питанням використання інтелектуальних цінно-

стей в сучасній економіці і вирішенню задач управління ефек-

тивністю використання інтелектуального капіталу присвячені чис-

ленні роботи зарубіжних та вітчизняних дослідників. Зокрема, 

роль інтелектуальних цінностей у сучасній економіці розкривають 

роботи О. Бутнік-Сіверського, Ю. Вовка, В. Геєця [Heiets 2006], 

В. Дементьєва [Dementev, V., & Vishnevskiy, V. 2010], О. Івашиної, 

І. Кадді, П. Сем’янчука. Питанням сутності інтелектуального 

капіталу та особливостям процесів його використання присвячені 

дослідження А. Андерсена, Н. Бонтіса [Bontis 1998], А. Бонфура, 

Е. Брукінг [Bruking 2001], Л. Едвінссона, Р. Каплана [Kaplan, R., & 

Norton, D 1992], П. Кінана, А. Козирєва, О. Морозова, Дж. Росса, 

Т. Стюарта, Дж. Тобіна, Дж. Ченга, К. Якобсена. Проблеми оцінки 

ефективності проектів з використанням інтелектуального капіталу 

та основи управління ефективністю його використання закладено 
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у наукових працях Є. Брігхема, О. Кендюхова, Т. Коупланда, 

Ф. Лєві [Levy 2009], Д. Нортона, В. Пригоди, П. Саллівана[Sullivan 

2000], К. Свейбі [Sveiby 1986], В. Хобти [Khobta, V. 2003, 2006]. 

Однак наявні дослідження не в повній мірі враховують специфіку 

інтелектуального капіталу як майна, що виникає на основі знань. 

Тому подальший розвиток теоретичних положень і практичних 

рекомендацій з управління ефективністю використання інтелекту-

ального капіталу неможливий без урахування закономірностей 

формування ефективності, які витікають зі специфічної природи 

інтелектуального капіталу. При цьому необхідно враховувати як 

закономірності розвитку знань, що лежать в основі інтелектуаль-

них активів, так і особливості взаємодії інтелектуального капіталу 

з іншими видами майна підприємства. 

Збільшення ролі інтелектуального капіталу в економіці, яке 

відбувається в останні роки, проявляється не тільки в обсягах ви-

користання в господарчих процесах економічно корисних знань, а 

й в зміні характеру участі інтелектуальних ресурсів в діяльності 

підприємства. В конкурентній боротьбі дедалі більшу роль 

відіграють технологічна прогресивність та репутація виробника 

Androshchuk 2008, 19. Як наслідок, у все більшій мірі управлінці 

змушені акцентувати увагу на досягненні ефективності інтелекту-

ального капіталу, збільшенні результатів діяльності як з отриман-

ня, так і використання корисних з господарчої точки зору знань. 

Багатогранність форм, які приймають знання як активи, дозоляє 

використовувати їх для створення товарів і послуг, удосконалення 

виробничих, торгових, управлінських процесів, створення нової 

техніки й технологій. Цілком природно, що в ринкових умовах 

ефективність інтелектуального капіталу визначається двома ос-

новними групами факторів: 

а) фактори, пов’язані із впливом господарчої середи, тобто 

фактори, типові для всіх видів майна підприємства; 

б) фактори, пов’язані з динамікою стану знань, що лежать в 

основі інтелектуальних активів, тобто фактори, специфічні для 

даного виду майна. 

До групи факторів господарчої середи відносяться 

внутрішні і зовнішні умови функціонування фірми, стан інших 

груп її майна, ефективність її основної діяльності, тиск конку-
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рентів, стосунки з партнерами і т.ін. Очевидно, що всі ці парамет-

ри в більшій чи меншій мірі впливають на процес формування 

ефективності інтелектуального капіталу. Однак, оскільки вони 

визначають й ефективність основного й оборотного капіталів, то 

зміна ефективності інтелектуального капіталу під дією цих фак-

торів, очевидно, буде подібною до зміни ефективності інших груп 

майна підприємства. 

Більш значні специфічні особливості процесу формування 

ефективності можуть бути віднайдені при аналізі вкладу факторів, 

пов’язаних з сутнісною природою інтелектуального капіталу. Бу-

дучи формою втілення знань в господарчому процесі, інтелекту-

альний капітал безпосередньо зазнає впливу процесів трансфор-

мації знань, що не може не позначатися на його ефективності. То-

му необхідно дослідити вплив цих процесів на формування ефек-

тивності інтелектуального капіталу і сформулювати специфіку 

цього процесу в розрізі сутності даного виду майна.  

На підприємстві безперервно відбуваються процеси обігу 

знань. При цьому обсяг цих знань, як правило, значно перевищує 

обсяг інтелектуального капіталу [Ortiz 2006, 35; Marinicheva 2008; 

Lukicheva 2010]. Підприємство постійно створює масиви даних, 

які, за умов належної обробки й аналізу, можуть стати джерелами 

комерційно корисних відомостей. Схематично процес надходжен-

ня знань на підприємство та їх перетворення в активи можна пред-

ставити так (рис.1).  

З одного боку, підприємство є користувачем знань, які 

надходять з широкого кола зовнішніх джерел. З іншого, саме по 

собі воно також є джерелом потенційно корисних відомостей, що 

уособлюються у новітній продукції (послугах) або надходять до 

зовнішньої середи через наукові публікації, прес-релізи, особисті 

контакти робітників тощо. Тому справедливо буде стверджувати, 

що підприємство знаходиться у динамічній знаннєвій середі, 

звязано з нею значною кількістю звязків різного типу (деякі з них 

не передбачають грошової винагороди за отримання даних, інші - 

передбачають), і окремі з потенційно доступних знань можуть 

бути ідентифіковані, перетворені в активи і використані підприєм-

ством. 
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Рисунок 1 – Схема кругообігу знань в процесі розвитку  

інтелектуального капіталу підприємства. 
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різноспрямований характер. Серед цих процесів найбільшу роль 

відіграють три наступні: 

1. Процес когнітивної трансформації. Він включає відоб-
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2. Процес організаційної трансформації: соціалізація, ін-

терналізація, екстерналізація, утилізація знань. 

3. Процес перетворення форми: концептуалізація, катего-

ризація, конкретизація [Marinicheva 2008; Lukicheva 2010]. 

Аналіз сутності цих процесів та їхнього впливу на інтелек-

туальний капітал дозволив встановити наступне. 

Процес когнітивної трансформації схематично зображений 

на рис. 2 і відображає вплив пізнавальних процесів на існуючі ма-

сиви знань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Стадії процесу когнітивної  

трансформації знань. 

 

На першій стадії цього процесу знання набувають фіксова-

ної форми шляхом їхнього формального відображення (в усній, 

письмовій, наглядній формах) та стають доступними для користу-

вачів (оприлюднення). На другій стадії – огляд – вони набувають 

зручного для використання вигляду, проходячи розмежування, 

класифікацію і систематизацію. Роль цієї стадії полягає в упоряд-

кування масивів знань. На наступній стадії – перетворення – знан-

ня комбінуються, зіставляються, деталізуються та узагальнюються 

як з метою отримання нових знань, так і з метою пошуку «білих 

плям», обмежень і недоліків існуючих знань. Нарешті, на останній 

стадії – стадії оновлення – знання проходять критичний перегляд, 

їхні окремі елементи повністю вилучаються, деякі заміняються або 
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доповнюються, створюючи нові знання. Нові знання, в свою чергу, 

переживають той самий цикл. Процес когнітивної трансформації 

пояснює, чому з часом корисність, а отже і ефективність знань та 

створених на їх основі активів зменшується. Це спричинюється не 

тільки безперервністю процесу пізнання, а й тим, що значний 

вплив на вартість інтелектуального активу створює дослідницька 

діяльність конкурентів, яка стає все легшою по мірі того, як нові 

знання проходять стадіями когнітивного циклу. Характер залеж-

ності ефективності інтелектуальних активів від стадії когнітивного 

циклу можна виразити таким чином (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Характер динаміки ефективності  

інтелектуального капіталу по стадіях процесу  

когнітивної трансформації знань. 

 

 Спочатку знання, що лежать в основі інтелектуального ак-

тиву, є унікальними і важко копіюються, тому їхній комерційний 

потенціал може бути досить значним, а ефективність активу – ви-

сокою. Далі, в процесі огляду, вони набувають все більш упоряд-

кованого вигляду і на цій стадії вже можуть бути сприйняті сто-

роннім спостерігачем (як конкурентом шляхом промислового 

шпіонажу, так і просто зацікавленим фахівцем, який може викори-

стати впорядковані результати дослідництва даного підприємства 

і, в такий спосіб, проминути першу стадію когнітивного циклу). 

Надалі процес перетворення дає не тільки уяву про сутність самих 

знань, а й інформацію про найбільш вірогідні проблеми, з якими 
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ажіотажу навкруги нових ідей і знецінює створені на їх основі 

інтелектуальні активи. Нарешті, настає стадія оновлення, коли 

знання або повністю втрачають свою вартість і вилучаються з 

пізнавального циклу, або переходять на нову стадію, і виникає 

новий, високоцінний інтелектуальний актив.  

Паралельно із процесом когнітивної трансформації відбу-

вається процес організаційної трансформації знань (рис. 4). Він 

складається з чотирьох основних стадій: соціалізація, інтер-

налізація, екстерналізація, утилізація знань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. – Стадії  процесу організаційної  

трансформації знань. 

 

На стадії інтерналізації у працівника на основі одних знань 

виникають інші. Основою для їх виникнення можуть бути  відо-

мості як з безпосередньої робочої практики, так і з зовнішніх дже-

рел. Стадія соціалізації представляє собою процес, під час якого 

індивідуальні знання стають колективними (через неформальне 

спілкування, обмін досвідом в малих колективах та ін.), залишаю-

чись при цьому незафісованими, неявними знаннями. Процес 

екстерналізації представляє собою фіксацію знань окремого робіт-

ника і доведення їх до відома інших в письмовій, візуальній або 

інших наглядних формах. Нарешті, утилізація полягає у пошуку і 

виведенні з обігу застарілих знань. Слід зазначити, що процес ор-

ганізаційної трансформації, на відміну від когнітивної, може 

свідомо регулюватися і направлятися підприємством. Важливу 

роль у становленні ефективності інтелектуальних активів відіграє 

наявність зворотнього зв’язку, показаного на рис. 6, оскільки він 
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забезпечує підтримку пізнавального процесу і створення праців-

ником нових інтелектуальних цінностей. 

В ході просування знань за стадіями організаційної транс-

формації збільшується їх практична значущість, нарощується кіль-

кість користувачів, розширюється практична база їх застосування. 

Тому зв'язок між стадіями циклу організаційної трансформації та 

ефективністю інтелектуального капіталу має характер, зображений 

на рис. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. – Характер динаміки ефективності  

інтелектуального капіталу по стадіях процесу  

організаційної трансформації знань. 

 

Третім процесом, що обумовлює розвиток масивів знань і 

впливає на ефективність інтелектуальних активів, є процес пере-

творення форми (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. – Стадії процесу перетворення форми знань. 
Позначені на рисунку стадії відображають процес транс-

формації форми представлення знань у хронологічному розрізі від 
моменту їх створення до часу регулярного використання. Концеп-
туалізація представляє собою процес створення загального уявлення 
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про певну предметну сферу. Вона включає контекстуалізацію знань, 
тобто обмеження тих зон, для яких це знання є справедливим, та 
поглиблене вивчення даної предметної сфери в рамках цих зон. 
Категоризація представляє собою процес визначення основних ка-
тегорій даного предметного поля, а також виявлення діючих в даній 
сфері пізнання законів, закономірностей, класифікацій тощо. Кон-
кретизація – це процес представлення знань у вигляді конкретних 
цифр, зображень, текстів, баз даних тощо. 

Проходження знаннями процесу трансформації форми 
підвищує їх практичну значущість, тому сприяє збільшенню ре-
зультативності та ефективності інтелектуального капіталу, створе-
ного на основі цих знань. Тому  зв'язок даного процесу з ефек-
тивністю інтелектуальних активів можна представити в наступно-
му вигляді (рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. – Характер динаміки ефективності  
інтелектуального капіталу по стадіях процесу  

перетворення форми знань. 
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зменшення ефективності активів відбувається під впливом абсо-
лютного та відносного (за рахунок пізнавально-дослідної діяль-
ності конкурентів) застарівання знань, а збільшення – під впливом 
їх накопичення, перевірки, наближення до практично придатної 
форми. 
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Узагальнюючи розглянуті закономірності, можна зобрази-
ти варіанти динаміки ефективності інтелектуального капіталу в 
цілому так, як це представлено на рис. 8. 
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Рисунок 8. – Варіанти характеру динаміки ефективності  

інтелектуального капіталу в часі. 
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туального капіталу, побудованого на цих знаннях. Таке зниження 
має місце через специфічні властивості знань як активу й не 
пов’язане з економічною ситуацією на підприємстві чи на ринку. 
Навпаки, коли темпи нарощення корисних знань більші за швид-
кість їх устарівання (рис. 8б), то ефективність інтелектуального 
капіталу в цілому збільшуватиметься з часом. Нарешті, якщо ці 
процеси компенсують один одний (рис. 8в), ефективність інтелек-
туального капіталу лише незначно коливається у часі. 

Розглянуті закономірності формування ефективності інте-
лектуального капіталу підприємства, зумовлені його знаннєвою 
природою, не враховують всіх особливостей, оскільки в госпо-
дарській діяльності інтелектуальний капітал виступає також як 
один з видів майна, що функціонує наряду з фізичним та фінансо-
вим капіталом. Тому важливим аспектом формування ефектив-
ності інтелектуального капіталу є його взаємозв’язок з іншими 
формами капіталу, а також іншими факторами виробництва, який 
проявляється у господарчих процесах. 

Розгляд ролі інтелектуального капіталу у виробництві в 
різні епохи показує, що форма його участі в створенні продукції і 
порядок переносу його вартості на продукцію зазнавали змін 
відповідно до трансформації суспільних відносин. Доіндустріальна 
епоха характеризувалася специфічним вираженням прав власності 
на основні фактори виробництва (працю, землю, капітал). Одна 
особа (робітник) могла об’єднувати у собі і капіталіста (власника 
знарядь праці), і працівника, і – особисто або у складі територіаль-
ної громади – власника землі та всіх природних ресурсів. В цих 
умовах інтелектуальний капітал приймав форму інформації про 
наявні природні ресурси, форму права доступу до них та форму 
технологій обробки природних багатств. Він виступав як частина 
людського капіталу (рис. 9), належав робітникові, використо-
вувався ним і без суттєвої втрати корисності переносив свою 
вартість на продукцію. Оскільки за марксистською концепцією 
фактор виробництва «труд» є уособленням соціального класу 
робітників і тієї ролі, яку вони відіграють у створенні продукції, то 
можна стверджувати, що інтелектуальний капітал в тій формі, в 
якій він існував в аграрну епоху, виступав частиною такого факто-
ру виробництва, як труд.  
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Рисунок 9. – Інтелектуальний капітал серед факторів  

виробництва в доіндустріальну епоху. 
 

З переходом до індустріальної форми економіки відбулася 
зміна господарчих відносин, в результаті якої змінюються власни-
ки факторів виробництва: хоча власником труда й надалі зали-
шився робітник, власником знарядь праці за індустріальної фор-
мації є капіталіст, а доступ до природних ресурсів належить, як 
правило, третім особам. Отже, в процесі створення продукції тех-
ніка та інші фізичні активи відокремлені від працівника і не є його 
власністю. З іншого боку, як відомо, вони являють собою ма-
теріалізовану працю раніше найманих працівників. Оскільки еле-
ментом цієї праці є інтелектуальна складова (а з початком інду-
стріальної епохи зростає роль конструкторів, інженерів, технологів 
у процесах виробництва, тобто інтелектуальна праця набуває все 
більшої значущості), фактично, в індустріальну епоху інтелекту-
альний капітал набуває нової форми – матеріалізованого у засобах 
праці. 

Тепер персоналу належить його незначна частина, а основ-
на – є невідокремлюваною від підприємства і його фізичних ак-
тивів, оскільки саме сукупність обладнання, інструментів та харак-
теристики сировини, а не досвід і навички працівників, значною 
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мірою визначають технологію виробництва. На цьому етапі вплив 
інтелектуального капіталу на продукцію відбувається вже з боку 
двох факторів виробництва (рис. 10). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10. – Інтелектуальний капітал серед факторів  

виробництва в індустріальну епоху. 
 

На даному етапі суспільного розвитку інтелектуальний 
капітал виступає в нових формах: виникають нові види інтелекту-
альної власності, напрацьовуються знання щодо збуту і просуван-
ня продукції, цілеспрямовані зусилля прикладаються до створення 
корпоративної культури та філософії управління. Інтелектуальний 
капітал впливає на процеси виробництва та реалізації продукції, 
формує вимоги, що висуваються підприємством до матеріальних 
ресурсів, персоналу, технологій. 

Перехід до постіндустріальної економіки, наряду з іншими 
факторами зумовлений технічним прогресом, призвів до зміни 
характеру участі інтелектуального капіталу в виробничих проце-
сах. Нові інформаційні технології зробили можливим порівняно 
легкий доступ підприємств до інформації про стан ринку, діяль-
ність конкурентів, процеси оновлення технологій і обладнання. Як 
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результат, виробництво стало формувати активний попит на нау-
кові досягнення в області виробництва, реалізації, обслуговування 
та просування продукції, перетворюючи науку у важливий вироб-
ничий ресурс. В результаті інтелектуальна праця стає вже не тіль-
ки частиною труда та капіталу як факторів виробництва. По-
перше, через нові технології видобутку і використання ресурсів 
інтелектуальний капітал розширює ресурсну базу сучасного 
підприємства, впливаючи, таким чином, на фактор виробництва 
"земля". По-друге, інтелектуальний капітал у вигляді інтелекту-
альних цінностей, відокремлених від рацівників, а також засобів і 
предметів праці, приймає участь у створенні продукції та послуг, 
причому інтелектуальна складова може забезпечувати значну ча-
стину корисності товару й значною мірою визначати його вартість. 
Тому сьогодні представляється справедливим стверджувати про 
перетворення інтелектуального капіталу на самостійний фактор 
виробництва (рис. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11 – Інтелектуальний капітал серед факторів  

виробництва в постіндустріальну епоху. 
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Таким чином, інтелектуальний капітал стає частиною тра-

диційних факторів виробництва, а також бере участь у виробничих 

процесах як самостійна величина. Це обумовлює виникнення но-

вих способів поєднання факторів виробництва, що викликають 

трансформацію впливу останніх на процес виробництва продукції. 

З одного боку, ускладнюються технології виробництва, в існуючій 

продукції створюються додаткові корисні властивості, з іншого, 

інформаційно-рекламні можливості підприємства використовуєть-

ся ним для формування у споживача певного уявлення про ко-

рисність продукту. В результаті високі очікування покупців приз-

водять до готовності сплачувати більшу ціну, що дозволяє інфор-

маційно-активним підприємствам збільшувати додану вартість, 

тобто – розрив між собівартістю і ціною реалізації продукції. При 

цьому розвиток інститутів власності призводить до того, що 

працівник-власник людського капіталу може брати участь у при-

бутках підприємства. 

Таким чином, у постіндустріальну епоху процес викорис-

тання інтелектуального капіталу має принципово інший характер, 

порівняно з більш ранніми суспільними формаціями 

[Kornieva, O.V., & Kravchenko, S.I. 2009]. 

По-перше, ускладнюється та набуває сучасного вигляду 

структура інтелектуального капіталу. По-друге, тепер інтелекту-

альні цінності не тільки переносять свою вартість на продукцію 

(що властиво і іншим факторам виробництва), але й впливають на 

готовність покупців сплачувати підвищену ціну за запропонований 

товар.  

По-третє, на даному етапі працівник виступає не тільки 

носієм досвіду, а й утримувачем комерційно корисної інформації, 

джерелом ідей для вдосконалення техніки й технології, особою, 

яка налагоджує та підтримує соціальні зв’язки, а відтак – є 

співвласником інтелектуального капіталу фірми і може розрахо-

вувати на участь у прибутках. По-четверте, інтелектуальний 

капітал в формі нематеріальних активів стає самостійним чинни-

ком виробництва, являючи собою перший в історичному аспекті 

ресурс, якому не властива вичерпність в традиційному розумінні 

(оскільки інформація може копіюватися і багаторазово використо-

вуватися, не втрачаючи своїх корисних властивостей, конкуренція 

підприємств щодо інформаційних ресурсів має інший характер, 
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аніж боротьба за традиційні фактори виробництва). По-п’яте, 

різноманітність елементів інтелектуального капіталу зумовлює 

його можливість відтепер впливати не тільки на характеристики 

товару, що виробляється (собівартість, ціна, конкурентоспро-

можність), але й на процеси взаємодії із зовнішньою середою. 

Викладене дає змогу стверджувати, що управління ефек-

тивністю використання інтелектуального капіталу передбачає 

урахування закономірностей функціонування інтелектуального 

капіталу в комплексі з іншими факторами виробництва. З одного 

боку, результативне управління ефективністю інтелектуального 

капіталу підприємства збільшуватиме ефективність використання 

інших форм капіталу, а також ресурсів та праці, що позитивно 

впливатиме на загальну ефективність. З іншого боку, коливання 

ефективності використання традиційних факторів виробництва 

може спричинювати коливання ефективності інтелектуального 

капіталу, що може призвести до викривлення результатів при 

оцінці результативності управлінських впливів. Тому, попри спе-

цифічний характер інтелектуального капіталу як майна, його не-

можливо розглядати окремо від традиційних факторів вироб-

ництва. 

Проведений аналіз закономірностей процесу формування 

ефективності інтелектуального капіталу підприємства дозволяє 

зробити наступні висновки. 

1. Формування ефективності інтелектуального капіталу 

підприємства відбувається під впливом двох груп закономірно-

стей:  

а) пов’язані зі знаннєвою природою інтелектуальних ак-

тивів; 

б) пов’язані із взаємодією інтелектуального капіталу та 

традиційних факторів виробництва. 

2. Закономірності трансформації знань, які лежать в основі 

інтелектуальних активів, здійснюють різноспрямований вплив на 

ефективність інтелектуального капіталу: в результаті дії процесу 

когнітивної трансформації ефективність знижується, а процесів 

організаційної трансформації та перетворення форми – підви-

щується.  Співвідношення швидкостей цих процесів обумовлює 

характер динаміки ефективності інтелектуального капіталу (в тій її 

частині, що є наслідком знаннєвої природи інтелектуального 
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капіталу). Хоча підприємство не може повністю контролювати ці 

процеси, їхній вплив на ефективність є в цілому прогнозованим і 

може бути передбачений при розробці заходів з управління ефек-

тивністю використання інтелектуального капіталу. 

3. Закономірності формування ефективності, пов’язані із 

взаємодією інтелектуального капіталу та традиційних факторів 

виробництва, мають важко прогнозований характер, оскільки 

відбувається взаємний вплив: ефективність інтелектуального 

капіталу впливає на ефективність використання фізичного та 

фінансового капіталу, праці, природних ресурсів,  і навпаки: ефек-

тивність капіталу, землі і праці значною мірою обумовлює ефек-

тивність інтелектуального капіталу. Слід враховувати можливі 

напрямки взаємного впливу при розробці заходів з управління 

ефективністю використання інтелектуального капіталу підприєм-

ства.  

Встановлені закономірності формування ефективності 

інтелектуального капіталу є важливим імперативом удосконалення 

теоретичних положень і практичних рекомендацій з управління 

нею. Їхнє урахування не тільки сприятиме підвищенню точності 

оцінок ефективності інтелектуального капіталу та прогнозування її 

динаміки, але й – як наслідок – дозволить досягти збільшення ре-

зультативності управління такою ефективністю.   
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