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ВСТУП 

 

 Цікавий факт: вихід євреїв з Єгипту 3.400 років тому – 

перший в історії випадок масового відтоку мізків. 

Анекдот з Інтернету 

 

Підписанням Угоди про асоціацію з ЄС Україна продемонструвала наміри 

побудувати зрілу демократичну державу, реформувати інститути, прийняти норми і 

практики ЄС, що дасть Україні істотні переваги. Однією з таких переваг є можливість 

налагодити партнерство у науково-освітній та інноваційній сферах з країнами-членами 

ЄС у межах Європейського дослідницького простору, використовуючи такі «канали 

освоєння», як торгівля, прямі іноземні інвестиції, рівень кваліфікації, людська 

мобільність, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, потоки 

кодифікованих знань, представлені стандартами, патентами і публікаціями.  

КЕЙС «ПОСТРЕВОЛЮЦІЯ ПРЕТЕНЗІЙ». «Останнім часом Україну 

сколихнули повідомлення про затримку авіарейсів, коли тисячі наших співвітчизників 

упродовж кількох діб не могли вилетіти на відпочинок за кордон або повернутися назад. 

Один з учасників програми "Право на владу" від 5 липня на "Плюсах" (випуск 

"Відпочинок скасовано"), який постраждав від непорядності туроператора і 

авіакомпанії, повідомляє, що за відпочинок він заплатив 125 тисяч гривень і чекає 

відшкодування. Наступного дня в якійсь київській перукарні огрядна білявка із 

засмагою, темнішою, ніж у мулатки, обговорює з манікюрницею відпочинок у Єгипті і 

домовляється про бронювання квитків на вояж до Туреччини. То що ж коїться? 

"Революція претензій" накрила Україну. Ви про це знаєте? І що взагалі ви знаєте 

про феномен під назвою "революція"?  

Англо-німецький соціолог Ральф Дарендорф дійшов висновку, що слово 

"революція" використовується для позначення двох геть різних форм кардинальних 

перетворень. "Перша – глибокі перетворення, зміни стрижньових структур суспільства, 

які, природно, потребують часу; друга – перетворення швидкі, зокрема зміна носіїв 

влади впродовж днів або тижнів шляхом вищою мірою явних і наочних, часто 

насильницьких дій. Першу можна назвати соціальною революцією, другу – 

політичною". Отже, соціальна революція є однією з численних форм соціальних змін, 

одним з механізмів, що перетворюють людське суспільство. Однією з соціальних 

революцій сучасності є "революція претензій". 

У 1950-х роках американський соціолог Деніел Лернер запропонував поняття 

"революція очікувань, що зростають" ("революція претензій") для характеристики 

раптового масового зростання "нетерплячих" споживчих очікувань у різних 

суспільствах, а також формування нового типу особистості – суб'єкта життєвих 

претензій, що збільшуються. Словосполучення "революція очікувань, що зростають" 

набуло популярності після Другої світової війни. Воно стосується ситуації, в якій 

зростання добробуту і свободи вселяє в людей віру, що вони можуть змінити на краще 

життя своє і своїх родин. Це спонукає до політичних змін, які дозволять їм слідувати за 

можливостями. Друга світова війна дестабілізувала силову структуру світу. Колишні 

колонії скинули старий імперіалізм і прийняли перспективи незалежності, мріючи 

досягти добробуту західних країн. Адже в умовах глобалізації і розвитку ЗМІ, засобів 

комунікації розширюються можливості для порівняння власного рівня життя і свобод 
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та інших людей. Звичайні люди в бідних і гноблених країнах почали сподіватися на 

краще життя.  

Причому практично всі ті суспільства були традиційними: аграрними в соціально-

економічному аспекті, з селянською панівною культурою. Селянський світ як такий 

упродовж тисячоліть існував з "етикою прогодування", що породжувалася страхом 

нестачі харчів і голоду. Така етика регулює буденну поведінку селянина, його цінності, 

погляди на сенс життя, життєві мотиви і настанови. Історично відпрацьовується 

оптимальна технологія ведення сільського господарства, яке було б гарантією від 

зовнішніх ризиків. В умовах залежності від зовнішніх факторів і природної 

невизначеності провідною рисою селянської свідомості стає фаталізм: "Що Бог дасть".  

Така позиція перешкоджає прогнозуванню результатів власних економічних дій. А 

там, де неможливий прогноз, неможливі й чітко окреслені очікування, крім тих, які 

дозволені звичаями, селянською доктриною економічної справедливості, узвичаєними 

моральними категоріями і стандартами. Серед найважливіших – розуміння 

справедливості як рівності і соціальна доктрина "гарантованого мінімуму", що його в 

скрутних обставинах допомагала отримати община.  

Стабільність аграрно-патріархального ладу з його невисокими життєвими 

стандартами і невибагливістю люду підтримувала релігія: за допомогою доктрини 

"гріха" раннє християнство намагалося урізати надмірні зазіхання людини, 

розглядаючи людську гордоту як головний з усіх смертних гріхів. Бідність же селянство 

сприймає як життєву неминучість, а намагання змінити ситуацію – як патологічний тип 

поведінки. Головний аргумент – наші діди-прадіди так жили і нам веліли.  

Однак ситуація змінюється, коли те чи інше суспільство стає на шлях переходу від 

традиційності до сучасності: відбувається розрив із традиційними цінностями і 

нормами, формується суб'єкт іншого ґатунку – суб'єкт, зазіхання якого зростають. Що 

зумовлює такі зміни? Річ у тому, що промислова революція спричиняє докорінні 

соціальні трансформації, зокрема призводить до індустріалізації і появи 

індустріального суспільства з масовим виробництвом, що в свою чергу породжує 

масове споживання. Виникла і розвивається технологія реклами і моди, що втовкмачує 

людям пристрасне бажання мати ті чи інші речі з тенденцією до їх швидкої зміни (адже 

потрібен збут нової продукції). Потреби зростають, з'являються нові, часто 

сконструйовані штучно. Формується культура, гаслом якої стає "Бути – означає мати". 

Схильність до споживання у певної частини населення стає способом конструювання 

власної ідентичності. 

"Суспільство масового споживання", виникнувши в розвинених країнах Заходу, 

перетнуло їхні кордони і поширилося світом. У минулому потужним бар'єром, що 

захищав місцеву систему потреб, виступали станові й кастові рамки культури, як це 

було і в Російській імперії, де понад 90% населення існувало зі зрівняльним селянським 

світовідчуттям. Пізніше захистом слугував месіанізм ідеології – радянської, а тепер 

"русского мира". 

В СРСР споживчі настрої завжди були об'єктом критики. Радянський тоталітарний 

режим здійснював свого роду диктаторський контроль життєвих потреб і претензій 

пересічного громадянина. Бідність була обов'язковою умовою міцності політичної 

влади комуністів. "Адже людина створена так, що не може перестати бажати 

поліпшення свого становища, – писав Ігор Єфімов-Московит у журналі "Континент" 

1979 року. – Доти, доки життя її заповнене стоянням у безконечних чергах, біганиною 
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по магазинах, лагодженням і ремонтом низькосортних товарів, пошуками кількох 

додаткових метрів житлової площі, вона просто не має сил думати про щось інше.  

З іншого боку, влада висунула утопічну мету – побудувати комуністичне 

суспільство. Слід зазначити, що утопічна свідомість за радянських часів була частиною 

повсякденного життя. Постійна присутність ідеалу дозволяла людям миритися з 

багатьма труднощами повсякдення. 1959 року тодішній очільник КПРС Микита 

Хрущов висунув одну зі своїх авантюрних ідей – наздогнати і випередити Америку за 

промисловим і сільськогосподарським виробництвом на душу населення. Суспільству 

було запропоновано програму побудови комунізму, в якій марксистський ідеал вільного 

розвитку особи був замінений на обіцянку безмежного і безоплатного споживання, коли 

"ряснота благ поллється суцільним потоком для задоволення потреб трудящих".  

У 1960-х роках швидке зростання обсягів виробництва товарів масового попиту 

вперше досягло таких масштабів, що дозволило трохи поліпшити ситуацію на 

споживчому ринку. Водночас радянський уряд узяв політичний курс на "підвищення 

добробуту народу", докладав зусиль для збільшення прибутків населення, досягнення 

"соціальної однорідності суспільства" через штучне підтягування верств населення з 

низькою оплатою праці до середнього рівня зарплати.  

Свою роль відіграли соціодемографічні зміни. Індустріалізація потягла за собою 

урбанізацію. Серед нових городян – колишніх селян, які переїздили до міст, настрої 

згоди на бідне, але гарантоване рівне існування і багатодітність змінювалися 

зростанням запитів і зниженням народжуваності. Демографічні зміни призводили до 

того, що починаючи з 1970-х років в СРСР і країнах "соціалістичної співдружності" в 

самостійне життя вступала молодь (часом це були єдині діти в сім'ї, яким батьки 

намагалися дати все найкраще) освічена, яку цікавило, як живуть люди за "залізною 

завісою". У молоді був великий інтерес до розмаїття закордонних моди, музики, фільмів 

тощо. До можливості вільного вибору, що є сенсом свободи. Роль "пускового мотору" 

в переорієнтації суспільства на ліберальні цінності відіграли молоді інтелігенти. За 

спостереженнями соціологів і соціальних істориків, саме освіта виступає 

детермінантою ідеологічного вибору на користь лібералізму в широкому розумінні 

цього слова.  

У Російській Федерації ліберальні ідеї на початковому етапі втілював Б.Єльцин. 

Імовірно, свою точку біфуркації він пройшов 16 вересня 1989 року під час візиту до 

США. Тоді народний депутат Верховної Ради СРСР завітав до периферійного 

супермаркету в Х'юстоні. Враження від 30 тисяч найменувань товарів на полицях 

магазину шокувало. І це тоді, коли в Москві, щоб купити молоко, треба було годинами 

стояти в черзі. Дехто з його оточення припустив, що саме тоді "в Єльцина остаточно 

впала в його більшовицькій свідомості остання підпорка. Можливо, у ті хвилини 

сум'яття духу в нього безповоротно визріло рішення вийти з партії і включитися у 

боротьбу за верховну владу в Росії". До слова, російський публіцист Валерій Панюшкін 

у своїй книжці "Повстання споживачів" ставить риторичні запитання: "А якщо 

революція 90-х у Росії була зовсім не буржуазною і зовсім не демократичною? А якщо 

на барикадах біля Білого дому ми билися не за плюралізм і народовладдя, а за джинси і 

шампунь з кондиціонером в одному флаконі? А якщо революція 90-х – це споживча 

революція?". 

Не вдаючись до визначення характеру революції, яка усунула СРСР як державу зі 

сцени світової історії, зазначимо один з її наслідків: пострадянський простір перейшов 

від суспільства дефіциту до суспільства споживання. Радянська соціальна система була 
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суспільством виробництва. В СРСР було вироблено формулу: "Державна велич за 

рахунок споживчої рясноти". Вона працювала деякий час, проте врешті-решт призвела 

до перебудови, відмови від соціалістичної моделі економіки, краху ладу. Радянські 

ідеологи виправдовували погіршення життєвого рівня геополітичним протистоянням із 

Заходом, і це спрацьовувало. Зазначимо, що нині в Росії таке пояснення активно 

використовується в масовій пропаганді серед населення, чий життєвий рівень зазнав 

істотного погіршення після анексії Криму й агресії на Сході України. Тобто в 

пострадянській Російській Федерації у масовій свідомості відтворюється радянська 

матриця.  

Суспільство споживання – складний феномен. З одного боку, воно, наче, надає 

більше свободи, свободи вибору в консьюмеризмі. З іншого, як зазначає французький 

культуролог Жан Бодріяр, суспільство споживання стає "владним елементом 

соціального контролю". Причому це відбувається в дуже своєрідний спосіб: у 

суспільстві споживання людина повинна бути "щасливою, закоханою, такою, яку 

обожнюють/яка обожнює, спокусливою/спокушеною", динамічною, захопленою тощо. 

А якщо з якоїсь причини ви заспокоюєтеся на досягнутому і більше не прагнете нових 

задоволень (адже треба спробувати все), "суспільство записує вас у розряд 

"асоціальних" або маргінальних типів, які відкидають ідею всезагального щастя". 

Людині, яка в суспільстві масового споживання прагне бути "як усі", дуже складно. Бо 

суспільство споживання створює простір підвищених бажань, у той час як економіка 

створює простір обмежених можливостей. Гостро це відчувається на пострадянському 

просторі. Особливо гостро реагує молодь.  

При тому, що і за радянських часів частка людей із вищою освітою була досить 

значною, у нових незалежних державах вона постійно збільшується, оскільки 

можливості її здобути зросли. Освіта, а надто вища, змінює саму структуру свідомості, 

формує нове бачення світу і сучасні стратегії соціальної поведінки, прищеплює інтерес 

до освоєння нового способу життя. На молодь "революція претензій" впливає 

найдужче.  

Останнім часом питання про причини масових заворушень і революцій часто 

пов'язують з ефектом "молодіжного бугра" – значного зростання частки молоді в 

населенні. Думка про те, що чисельне зростання не забезпеченої засобами існування 

молоді може порушити соціальну стабільність, висловлювало багато науковців.  

Статистичний аналіз ролі "молодіжного бугра" в кількох сотнях соціальних 

конфліктів подано в дослідженнях Генріка Урдаля, який працює в столиці Норвегії. Він 

доводить, що найефективнішою мірою цього феномену є відсоток молоді у віці 15–24 

років у дорослому населенні. Результати статистичного аналізу показують, що 

зростання цієї частки на 1% збільшує вірогідність виникнення конфлікту на 4%. Ця 

вірогідність іще більше посилюється зі збільшенням частки молоді, яка здобула 

середню або вищу освіту. Деякі дослідники стверджують, що розширення можливостей 

здобути вищу освіту в багатьох країнах Близького Сходу призвело до появи маси 

освіченої молоді, яку не міг поглинути ринок праці. Амбіційні випускники вищих 

навчальних закладів поповнювали лави екстремістських організацій. "Арабська весна" 

– хвиля повстань, які прокотилися країнами регіону наприкінці 2010 – на початку 2011 

року, була ініційована саме такою категорією населення.  

Німецький соціолог Гуннар Хайнзон у своїй книжці "Сини і світове панування" дає 

пояснення явищу, що породило непередбачувану хвилю тероризму й насильства, яка 

накрила нині більшість країн світу, назвавши це явище "злоякісним демографічним 
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пріоритетом молоді". Він пише: "Визначення цього явища підтверджується 

елементарним математичним розрахунком – порівнянням кількості чоловіків у віці 40–

44 років із хлопчиками у віці від 0 до 4 років. Демографічний збій трапляється тоді, коли 

на кожних 100 чоловіків у віці 40–44 років припадає менше ніж 80 хлопчиків у віці від 

0 до 4 років".  

На більшій частині пострадянського простору пропорція чоловічої статі в названих 

вікових категоріях не є загрозливою. Виняток становлять держави Центральної Азії 

(колишні середньоазійські республіки за винятком Казахстану). Після розпаду СРСР на 

території Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану і навіть Туркменістану ситуація 

вибухала масовими виступами, головною рушійною силою в яких виступала молодь. 

Пізніше напруження трохи спало через масовий виїзд на заробітки за кордон, 

насамперед до РФ. 

Що ж до України, то тут можна зазначити кілька принципових моментів. По-

перше, вищезгадане співвідношення не є критичним через "тиху революцію", про яку 

йтиметься нижче. По-друге, молодь сказала своє слово: студентство в жовтні 1990 року 

ініціювало "Революцію на граніті"; з побиття студентських маніфестантів почалася 

восени 2013-го Революція Гідності, яка призвела до повалення режиму В.Януковича. 

По-третє, нова влада, ставши на шлях реформ, намагається вплинути на демографічну 

ситуацію. Так, навчання в середній школі подовжено до 12 років; робиться наголос на 

системі професійної освіти; натомість скорочуються можливості здобуття вищої освіти 

за державний кошт на ті спеціальності, які на сучасному ринку праці не мають попиту; 

відкрито можливості здобування освіти за кордоном, куди виїздить дедалі більше 

випускників українських шкіл. Це відбувається на тлі масової еміграції українців за 

кордон у пошуках кращого життя. Під впливом "революції претензій, що зростають".  

Також до України прийшла "тиха", або "мовчазна революція". Це – 

міжгенераційний зсув, спричинений прискореним старінням населення в різних країнах 

світу, тобто демографічним старінням, під яким розуміють збільшення частки літніх 

людей у загальній чисельності людності. В економічно розвинених країнах Європи цей 

процес дався взнаки в останній третині ХІХ століття, а повною мірою проявився в 

другій половині ХХ століття. На теперішній момент чисельність людей похилого віку 

там перевищила чисельність дітей, а рівень народжуваності опустився нижче від рівня 

відтворення населення. Зростання чисельності неавтохтонного населення, спричинене 

масовою імміграцією, кидає виклик перспективам власне європейської цивілізації, до 

кола якої прагне повернутися Україна.  

У нас історичний бар'єр у вказаному історичному аспекті перейдено наприкінці 

минулого століття. "Тиха революція" позначається на економічній ситуації, на 

соціальній сфері (проблема пенсій – їх розмір, підвищення пенсійного віку, трансфери 

між поколіннями – перерозподіл ресурсів, медична реформа тощо). Але вона може 

впливати і на політичну сферу. Найяскравіше це виявляється під час голосування, адже 

люди похилого віку, на відміну від молоді, – найбільш дисциплінований електорат. Як 

приклад можна згадати "улюблених бабусь" київського мера Л.Черновецького, так само 

як і учасників кримського референдуму.  

Людей похилого віку також зачепили зміни, пов'язані з "революцією претензій". 

Відчуваючи тягар прожитих років, вони чи не найбільше страждають від моральних 

втрат. Особливо від того, що зламано рівність, яка вважалася нормою життя (нехай це 

була рівність у гарантованій бідності). Але за радянських часів так жили всі (ті, хто мав 

привілеї від свого становища, не афішували переваг заради збереження стабільності 
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ладу). Морально важко терпіти відносну бідність в умовах, коли величезні статки, 

більшість з яких утворилася в результаті "прихватизації" створеного працею старших 

поколінь, уже зухвало демонструють, а корупція, яка існувала і за радянських часів, не 

приховується і набула колосальних масштабів. У суспільстві посилюється фрустрація – 

психологічний стан через неможливість задовольнити ті чи інші потреби, через 

невідповідність бажань наявним можливостям. Цей настрій притаманний 

представникам різних поколінь. 

В Україні зростає психологічне напруження. Одним з пояснень може бути те, що 

країна перетворюється на "суспільство ризику". Це поняття запропонував німецький 

соціолог і соціальний філософ Ульрік Бек на підставі переосмислення природи й 

сутності сучасних суспільств. У них відбувається руйнування традиційного соціального 

порядку, тобто мають місце соціальні революції, внаслідок чого в житті як окремих 

соціальних груп, так і окремих індивідів посилюються відчуття невизначеності, 

непередбачуваності, невпевненості й незахищеності. Населення більшості країн 

пострадянського простору, особливо середнього і старшого віку, виховане в традиціях 

етатизму і патерналізму, важко сприймає нові реалії. Але й від молодих людей можна 

почути: "Держава повинна забезпечити мені роботу з гідною зарплатою, бо навіщо тоді 

стільки років витрачено на навчання?" Часто кивають на Європу, де, начебто, так і є. 

Насправді ж – зовсім ні. Очевидно, що зрослі очікування спочатку формують 

"споживчий дух", а вже після того – схильність і здатність людини до сучасної 

виробничої поведінки. Сучасний світ – це світ конкуренції і наполегливої праці. А вони 

передбачають відкритість змінам, постійну готовність до активних дій у ситуації 

вибору. Можливість вибору – головна ознака свободи. Хіба для українців свобода – не 

найвища цінність?» [1].  

КЕЙС «КРАЇНА ПІЛОТІВ». «В "учебках" військових льотчиків практично немає 

стройового вишколу. З дуже простої причини: пілот у повітрі повинен приймати 

самостійні рішення і нести за них відповідальність. А регулярне ходіння строєм знижує 

здатність вирішувати самостійно мало не до нуля. Як на мене, ліпшої метафори для 

опису України не знайти. Ми – справжня країна пілотів. І нехай до самостійного 

ухвалення рішень нам іще далеко, але строєм ми ходити не вміємо і не хочемо. Та ось у 

чому парадокс. Більшість концепцій майбутнього устрою України, що їх уже заявили 

політичні й інтелектуальні лідери, ґрунтуються саме на тому, що вся країна, щільно 

зімкнувши лави, в єдиному пориві полине до того чи іншого світлого завтра. 

Обов'язкового для всіх.  

"Світле завтра" при цьому може бути найрізноманітнішим: входження в Євросоюз, 

повернення до "русского мира", національна держава з домінуванням "титульного 

етносу", технократична утопія з державою у смартфоні або – не приведи Господи – 

нерозривна єдність держави й помісної церкви.  

Незмінним залишається тільки одне – прихильність і відданість одній, "єдино 

правильній" моделі. Аргументація вбивча: без єдності мети неможлива ефективна 

організація, а отже й суб'єктність. І вже точно не матимем що показати світу як доказ 

нашої потрібності й цінності. 

Ризикну припустити протилежне: "єдиного пориву" не вийде – незалежно від мети. 

Ба більше, рух до перелічених моделей нічого не дасть. Хоча б тому, що світ потребує, 

м'яко кажучи, іншого.  

                                                           
1 Орлова Т. Революція претензій. Дзеркало тижня. 2018. № 28. С.13. 
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Нестерпна складність бутя. На світовому "ринку майбутнього" попит явно 

перевищує пропозицію. Парадигм майбутнього, які втілювалися б на практиці, а не у 

фантазіях футурологів, усього чотири. "Каліфорнійська" парадигма – це стрімкий 

розвиток технологій, які породять добробут, замінять ринковий обмін даруванням, 

приватну власність – спільним доступом, і на завершення – злиття людини з машиною 

в екстазі технологічної сингулярності.  

Китайська парадигма зосереджена на побудові "системи соціальної довіри" між 

усіма членами суспільства, яка передбачає взаємний контроль, заохочення 

"благонадійної" поведінки і покарання "неблагонадійного" в режимі онлайн.  

Третя парадигма – уже знайома, звична, вже навіть набридла глобалізація 

неоліберального штибу. Її вже складно назвати ліберальною (дедалі більша роль 

приділяється державі). Вона нині під шквалом критики. Проте її адептами залишаються 

сильні глобальні гравці: американські демократи, брюссельські бюрократи, Еммануель 

Макрон і Ангела Меркель.  

Нарешті, четверта модель майбутнього густо замішана на колишній величі, 

священних скріпах та всілякому іншому фундаменталізмі. Співавтори цієї моделі, по 

суті, пропонують замкнутися і перечекати жахіття нестабільного світу в рамках не 

просто однієї економічної моделі, а однієї національної території з неповторною 

національною специфікою. Дональд Трамп і Віктор Орбан, Тереза Мей і Владімір 

Путін, за всіх своїх відмінностей, мають спільну фундаментальну рису: їхня пропозиція 

– стати великими знову.  

По суті, всі моделі майбутнього, які конкурують на цьому ринку, з'явилися у 

відповідь на виклик зрослої складності світу. Ускладнюється суспільна структура, 

множаться ідентичності, зростає населення, посилюється міграція, руйнуються звичні 

інститути, а головне – завдяки технологіям це стає відомо всім і одночасно. Енергія 

влади переходить від великих упорядкованих структур до невпорядкованих, роздається 

сотням тисяч дрібних гравців. Лідери – не тільки в державах, а й у корпораціях і в 

громадянському суспільстві – стрімко втрачають довіру. Люди стають усе більш 

автономними економічно й усе менш керованими з єдиного центру. З'являються 

прототипи іншої соціальної організації – на кшталт ісландської конституції, написаної 

краудсорсингом, естонського електронного громадянства, проектів корпоративних 

"плавучих" і "чартерних міст", які створюються пулом інвесторів і живуть під їхньою 

юрисдикцією.  

Перелічені парадигми, на жаль, пропонують старий як світ спосіб упорядкування 

складності: привести до спільного знаменника, забезпечити єдність, дисципліну й 

контроль, заштовхавши складність і множинність світу в рамки знову ж таки "єдино 

правильної" (в кожному конкретному випадку) моделі. І тут уже абсолютно байдуже, 

хто гратиме роль Великого Брата: штучний інтелект (який позиціюють як незалежного 

й незаангажованого арбітра); компартія Китаю, яка привласнює рейтинги 

благонадійності; громадянське суспільство, яке "знає все" про стандарти демократії чи 

якісь "носії духовних скріп нації".  

Понад сорок років тому Мішель Фуко порівняв сучасне суспільство з 

Паноптиконом – придуманою ще Бентамом ідеальною в'язницею. У цій в'язниці камери 

добре видно наглядачеві, а його самого в'язні не бачать. В'язні не мають можливості 

спілкуватися одне з одним. Проте знають, що за ними спостерігають. І поводяться так, 

наче перебувають під спостереженням, навіть тоді, коли наглядач не дивиться в їхній 

бік.  
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Нинішній ринок майбутнього – фактично конкурс на найліпший Паноптикон XXI 

століття. І якби світ як ціле міг чогось хотіти, він хотів би альтернативного рішення. Яке 

дозволяло б утримати людство від розпаду на атоми, не закликаючи вкотре дух 

Великого Брата.  

І отут в України з'являється шанс. Шанс на створення своєї парадигми 

майбутнього. Яка не конфліктує з іншими, але пропонує альтернативу. Яка дає 

можливість вільно розвиватися різним економічним моделям і типам соціальної 

організації – традиційним і знайомим, новим і незвичним.  

Це здається неможливим, поки ми дивимося на Україну з погляду зовнішнього 

спостерігача. На наші слабкі інститути, корумповану владу, далеко не найліпші бізнес-

практики й хиткий "олігархічний консенсус". Але погляд зсередини, у власне минуле й 

сьогодення дає нам можливість зрозуміти – кілька козирів у рукаві в нас є. 

Чому ми не ходимо строєм. Один з таких козирів – нестандартна соціальна 

генетика. Наша сучасність зароджувалася синхронно з більшістю країн світу – в добу 

раннього модерну, в XVI–XVIII століттях. У Європі в цей час суверенна влада, 

спираючись на стрімко зростаючу бюрократію, впорядковувала, раціоналізувала й 

дисциплінувала геть усе – природні екосистеми, ринки, суспільство і людину. Простіше 

кажучи, будувала майбутній Паноптикон. У Росії суверенна влада консервувала станову 

структуру і встановлювала жорсткий контроль навіть над привілейованими класами, 

блокувала появу індивіда. Тобто будувала майбутній ГУЛаг.  

Ми прожили ранній модерн у стані перманентної зовнішньої загрози, постійних 

набігів і війн. Але річ навіть не в цьому. У нас в активі були вільні, практично 

непідконтрольні землі, куди можна було втекти від дисциплінуючого впливу будь-якої 

суверенної влади і вести там індивідуальне господарство. На свій страх і ризик, звісно. 

Але без зайвих регуляцій і повинностей. У нас також був козацький стан – озброєні й 

цілком самодостатні люди, які належать самі собі, які служили кому хотіли й тільки на 

своїх умовах. Це був стан із відкритим кодом – теоретично в нього міг вступити кожен.  

Тобто впродовж практично трьохсот років у нас перед очима постійно був 

реальний вибір між суверенним і вільним типами соціальної організації. Зрозуміло, 

вільний могли й хотіли обрати не всі. Але сама можливість такого вибору позначилася 

на нашій суспільній поведінці й соціальних порядках.  

Ми навчилися бути самодостатніми в рамках своєї сім'ї, громади, хутора. Ми 

навчилися покладатися на самих себе й на горизонтальні, самоорганізовані структури 

навіть у таких священних для суверенної влади питаннях, як захист від воєнної загрози. 

Не кажучи вже про регулювання соціальних відносин: у добу раннього модерну на 

території України одночасно діяло близько десятка систем звичаєвого права (копне, 

карпатське, козацьке, волоське, магдебурзьке й інші), а в одному тільки Кам'янці-

Подільському на 10 тисяч людей населення діяли три різні юрисдикції.  

Навіть після заселення Дикого Поля і ліквідації Запорозької Січі можливість іншої 

соціальної організації продовжувала жити у формі міфу, перемістившись з фізичної 

реальності в символічну. Згодом на неї багато чого нашарувалося, але ядро витравити з 

нашої свідомості не вдалося навіть тоді, коли гамівний коток суверенної влади 

докотився до нас в образі сталінського Голодомору.  

Стародавні греки розрізняли "поліс" – простір, у якому розгортається суспільне 

життя, узгодження та боротьба інтересів, і "ойкос" – домогосподарство, де плине й 

відтворюється життя просте й природне. Поліс вони вважали об'єднанням ойкосів 

заради досягнення загального добра. Справжнє, добротворне життя було для них 
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життям політичним. Усі державні форми Нового часу – це, так чи інакше, 

трансформація поліса, включаючи ліберальну демократію, авторитаризм і нацизм.  

Ми пішли іншим шляхом. Поліси в нас були, але ми віддали перевагу 

трансформуванню ойкосів. Включили в них не тільки сім'ю, а й найближчих родичів, 

побратимів, бізнес-партнерів і покровителів. Додали сакральний зв'язок із землею, тіні 

забутих предків і свої уявлення про соціальний ідеал – "садок вишневий коло хати" або 

його сучасний міський аналог.  

У результаті в кожного вийшов свій, досить гармонійний і несуперечливий світ, 

мікрокосм, сингулярна модель України, яку ми всіляко підтримуємо, підживлюємо й 

охороняємо від зазіхань. Сформульована Лесем Подерв'янським українська 

національна ідея (у перекладі на літературну – "Відчепіться від нас!") – саме про 

недоторканність, самодостатність і виняткову значимість особистого, персонального й 

приватного. Наш ойкос має прямий вихід у великий світ (грецькою – "космос"), він не 

має потреби в посередництві жодного поліса.  

Особиста стратегія життя для нас як і раніше важливіша за групову – незалежно 

від чисельності групи. Ми не потребуємо команди зверху, щоб адаптуватися і навіть 

процвітати. Нам не дуже потрібні для цього інститути й структури, а вже тим більше ті, 

які пропонують нам, що робити і як. Напевно, тому так багато українців, які досягли 

професійних висот за кордоном, і так мало успіхів у держави й країни як цілого. 

Напевно, тому в нас так легко й невимушено "вистрілюють" топові айтішники – творці 

віртуальних світів. І вже точно тому українець з останніх сил воює з державою за 

спрощену систему оподаткування. Тут на першому місці навіть не економічний 

розрахунок (хоча й він є), а прагнення самодостатності й самоналежності.  

Якщо зовнішнє середовище починає занадто наполегливо вторгатися у простір 

ойкосу і заважає реалізувати особисту стратегію, українець емігрує – на постійно або 

тимчасово. Ойкос можна взяти з собою куди завгодно і після прибуття розгорнути його 

в маленьку копію України – хоч в Альберті, хоч у Мічигані, хоч в Аргентині.  

Наявність персональних ойкосів дозволяє нам вступати у взаємодію з іншими, не 

розчиняючись при цьому в групових ідентичностях. Нас досить просто розділити 

звичайним інформаційним мемом або фейком у Фейсбуці. Але нас дуже складно 

підвести під один знаменник. Дуже складно зробити "нацією", "масою" і "класом".  

Між нашими ойкосами достатньо вільного простору, щоб утворювати 

співтовариства в будь-яких мислимих і немислимих комбінаціях, при цьому залишаючи 

кожен з мікрокосмів у недоторканності. Ми здатні практично з нічого створювати 

соціальні порядки, які не потребують інститутів, виборних посад, ієрархій, вертикалей 

і "демократичного централізму". Наш Майдан був саме таким: кожен стояв за своє, але 

всі разом – за щось спільне. В усіх було почуття ліктя, але ніхто не розчинявся в 

загальній масі. Саме так у нас створювалися добровольчі батальйони й волонтерський 

рух.  

Нам не вдаються партії. У нас люди практично не фінансують "інститутів 

громадянського суспільства" (більшість з них живе на західні гранти), але можуть без 

зайвих розмов скинутися на безпілотник, каремати й "фарбу". Я вже не кажу про такий 

спонтанний порядок загальнонаціонального масштабу, як "скинь на картку Привату". 

Який допомагав і продовжує допомагати українцям виживати практично в будь-яких 

умовах.  

Ось тому в нас не приживеться ні диктатура, ні гегемонія якоїсь організованої 

групи. Щойно українець відчує загрозу для свого персонального світу, він відразу 
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створює горизонтальний простір вільної взаємодії – спонтанно і найчастіше 

неусвідомлено.  

Ми дуже сприйнятливі до нового. Для нас не проблема спробувати й вирішити, чи 

вписується це нове в нашу особисту стратегію життя, і якщо ні, то як його вписати. 

Цікаво спостерігати, наприклад, як проникають до нас із "каліфорнійської" парадигми 

платформні бізнес-моделі й "економіка спільного доступу". Модна служба таксі, яка 

ніде у світі не дозволяє водіям брати готівку, в Україні – після нетривалої боротьби – 

погодилася з тим, що місцеві соціальні порядки все-таки сильніші. А платформа, 

призначена для того, щоб люди шукали попутників, дедалі більше перетворюється на 

дошку оголошень для дрібних, але "спритних" українських перевізників.  

У нас дуже давній досвід життя в умовах національного, релігійного, мовного й 

узагалі культурного різноманіття. Євреї і єзуїти, протестанти й вірмени, німецькі й 

сербські переселенці – всі вони не просто проходили мимо, а пускали коріння і 

приживалися. Не завжди цей досвід співжиття був позитивним і, на жаль, не завжди 

безкровним. Але він зростив у більшості з нас здоровий скепсис до ідеї "титульної нації" 

та інших форм національної, як і будь-якої іншої, винятковості. 

Список наших відмінностей можна було б продовжувати. Але навіть сказаного 

досить, щоб зрозуміти: створення своєї парадигми майбутнього не фантастичний і 

романтичний, а гранично прагматичний для України сценарій. Вмонтуватися в кожну з 

уже наявних парадигм – шлях можливий, але безперспективний. Ми занадто різні для 

того, щоб присягнути якійсь одній моделі. У нас не збудуєш Паноптикону. Нас не 

заштовхаєш усіх в один коридор до "світлого майбутнього". Ми змушені будемо ламати 

себе через коліно, робити великі й дрібні помилки і в результаті однаково не вийдемо 

на рівень тих, хто вже живе в рамках своєї парадигми.  

Ми можемо інше. Можемо насправді стати Країною пілотів. Не в тому розумінні, 

що не почнемо ходити строєм – тут нам немає рівних уже зараз. А країною, в якій 

можлива реалізація будь-яких пілотних проектів, співіснування різних економічних 

моделей і типів соціальної організації. Країною, яка зможе зібрати і слабкі, і сильні 

сигнали. В якій знайдеться місце і для платформ на блокчейні, і для поведінкової 

економіки, і для даоського "недіяння", і для "плавучих міст", і для електронного 

громадянства, і для зон вільного підприємництва. Країною, в якій будь-яке нове, інакше 

й різне здатне з'явитися, прижитися, пустити коріння й розвиватися, щоб потім 

поширюватися по всьому світу. В якій особисті життєві стратегії не воюють і не 

знищують одна одну, а їхні прихильники можуть вільно жити і діяти, не їсти одне 

одного на сніданок.  

Такий образ майбутнього здатен дати нам стратегічний орієнтир і забезпечити 

перспективу для країни. Не тільки тому, що він відповідає нашій ментальності. А й 

тому, що він буде затребуваний у світі, який шукає альтернатив і паралельних рішень. 

Однак шлях до цього майбутнього нині побитий ямами й вибоїнами, всіяний бар'єрами, 

більшість з яких ми самі ж і звели.  

Бочка дьогтю. Наші слабкість – найчастіше продовження наших переваг. 

Зацикленість на ойкосах і особистих стратегіях блокує нашу здатність до колективної 

дії. Ми не готові розімкнути свої маленькі світи й достикуватися до інших таких самих, 

щоб щось робити разом і постійно. Бог із ними, з партіями, – нам не вдаються навіть 

профспілки й кооперативи. Сподвигнути до дії в національному масштабі нас може або 

еміграція, або сакральна жертва, або явна зовнішня загроза. Ми легко об'єднуємося на 

основі сильної емоції, але практично ніколи – на основі раціональних мотивів. Тому 
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спонтанні порядки, які ми творимо, нагадують короткоживучі ізотопи: вони не 

перетворюються на інститути й правила і розпадаються майже відразу після зникнення 

зовнішнього подразника, залишаючи тільки післясмак – солодкий чи навпаки.  

Нам бракує довіри. Вступаючи у взаємодію, ми, що називається, "підозрюємо 

кидок" за умовчанням. Нам складно домовлятися і виконувати домовленості. В Україні, 

як казав один прибалтійський бізнесмен, "будь-який договір вважається успішним, 

якщо хоча б одна сторона виконала його хоча б наполовину". Європі свого часу вдалося 

побудувати структури, які захищали й гарантували домовленості, – в основному 

структури державні. У нас держава завжди була якщо не чужою, то вже точно такою, 

якої цуралися. 

Наша традиційна байдужність до держави в результаті зробила її необтесаним 

гопником – шкідливим, грубим, а часто й небезпечним. Причому найсумніше в тому, 

що гопник цей здатен лише на те, щоб збивати кишенькові гроші в хлопців зі свого 

двору. Вступати в бій із хлопцями з сусіднього підворіття йому бракує духу й 

вправності. Наша держава може потрапити до Книги рекордів Гіннесса в номінації 

"особиста монетизація влади". Може ввійти (і напевне ввійде) до університетських 

підручників про схеми вилучення й відмивання бюджетних грошей. Але вона геть 

некомпетентна у виконанні своїх першочергових функцій – в обороні кордонів, у 

боротьбі за зовнішні ринки, у забезпеченні верховенства права й захисті власності, а 

сьогодні – й життя людей.  

Остання з інстальованих у нас моделей державного управління – радянська, яка 

сягає корінням у Московське царство. Це модель, у якій людина з самого початку винна 

перед владою самим фактом свого існування. Держава на неї право має, а вона повинна 

просити на все дозволу. Чиновник може чинити на власний розсуд, не виходячи навіть 

за рамки закону. Нині ми намагаємося інсталювати європейську модель – у якій 

регуляцій іще більше, але самоправство чиновника обмежене жорсткими інструкціями. 

Однак ставимо ми її поверх радянської, не привівши систему управління бодай до 

якогось раціонального порядку й у відповідність вимогам здорового глузду. Ця гримуча 

суміш здатна придушити будь-яку приватну ініціативу. Тому не дивуймося масштабам 

еміграції. 

Ми не вміємо ставити собі великих завдань, по-справжньому великих. У минулому 

їх ставила нам метрополія – тому й маємо і "Південмаш", і Дніпрогес, і карпатські 

залізниці, і антоновські літаки. Зі зникненням метрополії зникли й великі завдання з 

амбіційними проектами. Ми воліємо довго й мрійливо шукати національну ідею, яка 

всіх об'єднає, замість того, щоб створювати нехай точкові, але масштабні проекти. 

Нинішня глобальна конкуренція – це конкуренція інноваційних програм. Зі скаженою 

інтелектуальною ємністю й спільною роботою сотень тисяч, якщо не мільйонів людей. 

Нам колективна дія не дається – ні в політиці, ні (що сумніше) в економіці. Тому весь 

масштаб іде в роздування персональних ойкосів політичного класу. Екстремальні 

сценарії – на кшталт Януковича, який намагався запхати в сімейний ойкос усю країну 

цілком – ми ще руйнуємо. Але все, що нижче від екстремального порога, всі ці "теми й 

схеми", не просто залишаються, а квітнуть буйним цвітом. Закриваючи для нас ніші в 

глобальній економічній системі – одну за одною. 

Нарешті, нам бракує усвідомленості. Звичка думати серцем і досягати результатів 

переважно в емоційно-вольовій сфері блокує нашу раціональність. Тому й запозичуємо 

ми часто далеко не найліпше. Тому більшість з нас – патерналісти. Навіть серед тих, хто 

декларує відданість європейським цінностям. Патерналізм же не карма, це всього лише 
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наслідок відмови від усвідомлення своїх дій, звичка покладатися на чужу думку і 

делегувати комусь свою здатність впливати на події. Із цього погляду уповати на 

інсталяцію європейської моделі – точно такий же патерналізм, як участь у молебні за 

зниження вартості проїзду в міському транспорті. Чи потрібна інтеграція з ЄС і НАТО 

– з військового, економічного, дипломатичного погляду? Звичайно ж, потрібна. А нині 

– просто конче потрібна, бо це єдиний спосіб порвати з "русским миром". Але 

нерозумно було б сприймати злиття з Європою як панацею від усіх наших проблем. Тим 

більше що повне злиття навряд чи відбудеться.  

Ми відвикли колективно думати, але звикли чекати. Чекати того, хто прийде і 

зробить усе замість нас. Коли відкривається вікно можливостей, ми дивимося через 

нього в бінокль то на Штати, то на Польщу, то на Сінгапур із Південною Кореєю, 

намагаючись виконати звичну вже операцію "скопіювати – вставити". Замість 

подивитися під ноги й зрозуміти, в чому наша сила, а в чому – слабкість, що ми можемо 

взяти в світу, а що можемо запропонувати йому. З легкої руки Кобзаря ми чекали 

"Вашингтона з новим і праведним законом". Тепер чекаємо умовного "Макрона" з чим-

небудь "новим і праведним" за пазухою. Не дочекаємося. Усе доведеться робити самим. 

Усім вийти з ойкосу. Що саме робити? Передусім здійснити зачистку держави. 

Без держави сьогодні – коли нам загрожує досить організований і вже точно агресивний 

і потужний ворог – нам не обійтися. Але в нинішньому вигляді держава не зможе 

забезпечити нам ані захисту, ані динаміки. Чистити державу треба як щодо кадрів, так і 

щодо процедур і процесів. Прибираючи зайве і посилюючи важливе. Держава сьогодні 

формально бере на себе відповідальність за все, акумулюючи під цю відповідальність 

ресурси, але не виконуючи зобов'язань. Її треба зосередити на найважливіших 

стратегічних напрямках – передусім на обороні, захисті життя і власності, на 

дипломатії… Словом, там, де навести лад потрібно найбільше і найшвидше.  

Утримати зовнішній периметр (не тільки проти воєнної агресії зі Сходу, а й проти 

економічного тиску звідки завгодно) невимовно важливо. Тому що країна майбутнього 

не зможе вирости, якщо її задушать у колисці. Але ж так само важливо утримати 

внутрішній периметр. Від метастазів рейдерства і рекету. Від деспотизму місцевих 

князьків, що вже пробуджується. Від разючого непрофесіоналізму переважної 

більшості державних керівників. Нарешті, від безсистемної законотворчості депутатів, 

яка з боку нагадує чи то оскаженілий ксерокс, чи то горщик достатку зі старої казки. 

Адже в колисці можна задихнутися й без сторонньої допомоги.  

Звісно, сказати простіше, ніж зробити. Вирішення цього завдання потребуватиме 

лідерів не просто нового покоління, а нової якості. Тих, хто здатен прийти під конкретне 

завдання і піти, виконавши його. Не мріючи про квиток в один кінець і другий строк. 

Не вибудовуючи моделей і схем персонального збагачення. Не очікуючи від свого почту 

запитання: "Продовжувати будете?.." Свого часу ми так обирали гетьманів – на один 

похід, під чіткі цілі й негайне відкликання в разі чого.  

Затиснувши систему в кулаку й вичавлюючи з неї нагромаджене за роки зайве, 

необхідно дати зелене світло приватній ініціативі. Створити систему, в якій держава 

гарантує недоторканність приватного, а приватне не зазіхає на спільне. Зменшити тиск 

на людину та її ініціативу, бо тільки в сферу низького тиску, підпорядковуючись 

законам фізики, можуть хлинути інвестиції, проекти й ініціативні люди – такі ж пілоти, 

як і ми.  

Ну, і нарешті – не після, а одночасно – ми повинні навчитися вибиратися зі своїх 

ойкосів, взаємодіяти між собою і з усім цим шаленим світом, відкриваючись йому 
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чимдалі більше. Будувати горизонтальні структури довіри й спільної дії. Вчитися 

партнерства в рамках різних консорціумів і кластерів, які міститимуть у собі приватне, 

державне, суспільне, чужоземне, яке завгодно. Нарешті почати думати великими 

завданнями й амбіційними проектами. Та й просто почати думати – замість чекати 

інсталяції чергової системи, яку занесе до нас очманілим вітром Історії.  

Найважливіше для нас нині – зрозуміти, що для справжнього пілота невміння 

ходити строєм – не головне. Це, скоріше, побічний ефект, потрібний для виконання 

ключової функції. Головне ж у тому, що пілот повинен літати. Так, щоб це бачили. Так, 

щоб цим захоплювалися. Так, щоб із гідністю виходити з піке й повітряних ям. Щоб 

можна було сказати всім, хто в ефірі, хто здатен нас чути: "Звільніть небо! Ми 

злітаємо!"» [2].  

КЕЙС «СТРАТЕГУВАННЯ». «У чому ключові виклики та головні пріоритети 

нинішньої української держави. Входження восени в активну фазу не лише 

президентської, а й парламентської передвиборних кампаній значно активізувало появу 

в медіа-просторі всіляких програмно-стратегічних заяв і виступів діючих українських 

політиків. Але слугують вони, як правило, елементами зовсім іншого типу стратегій, 

головними розробниками яких є не економічні чи політичні експерти, а піар-технологи. 

Яскравий приклад – останнє щорічне президентське Послання парламенту, зміст якого 

відповідав хіба що іміджево-рейтинговим завданням Петра Порошенка, але аж ніяк не 

критеріям якості подібних документів. 

У чому ж насправді полягають ключові виклики та мають бути головні пріоритети 

нинішньої української держави, і насамперед – у соціально-економічній сфері? 

Пропонуємо читачам бачення цієї проблеми нашого давнього автора і співрозмовника 

професора Анатолія Гальчинського – колишнього багаторічного президентського 

радника й екс-директора Національного інституту стратегічних досліджень, 

безпосереньо причетного до розробки політики стратегічних перетворень часів 

президентства Л.Кучми, що залишили, за загальним визнанням, помітний слід у нашій 

історії. 

– Анатолію Степановичу, ми з вами далеко не вперше обговорюємо проблеми 

стратегічної перспективи. Зараз, на межі епох, зазирати в майбутнє більше, ніж на 

три-п'ять років, дуже складно. Чи є взагалі сенс намагатися розробляти серйозні 

програмні документи для української влади, яка і в простіші, ніж нинішні, часи 

була в цьому не надто успішною? 
– Коли щось не виходить або виходить погано, це зовсім не означає, що не треба 

навіть намагатися, особливо якщо йдеться про принципово важливі питання. 

Обґрунтування стратегії майбутнього, концептуальної конструкції перспективи, її 

узагальнюючої філософії – функція влади, основа її дієздатності. Реформи поза 

кореляцією зі стратегічними домінантами виявляються не тільки системно 

незбалансованими, але й далеко не завжди адекватними. Для кожного з нас цей бік 

розглянутого питання досить очевидний – влада без стратегії не може бути 

конструктивною. Багато проблем нашої економіки фокусуються на цьому. 

Приймаються, здавалося б, нормальні рішення, а вони не працюють. Чому? Системно 

не скоординовані. Економіка дуже чутлива до подібних колізій. 

                                                           
2 Семенов Д. Країна пілотів. Передусім необхідно здійснити зачистку держави. Дзеркало тижня. 2018. 

№31. С. 1,3.  
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Акцентуючи на цьому, необхідно враховувати прогресуюче ускладнення 

економічного простору, перетворення заснованого на довірі соціального, так само як і 

людського капіталу в домінуючій ресурсно-економічній динаміці, зростаючий вплив на 

економіку етнічних і морально-психологічних факторів, які можуть мати різновекторну 

спрямованість і в зв'язку з цим визначати структурну багатоформатність утворюваних 

новацій. Ці та інші такого ж роду процеси зумовлюють дестандартизацію 

економічних перетворень, їхню індивідуалізацію, – це глобальна тенденція. Учені 

кваліфікують її як прояв "кризи уніфікації". Актуалізація стратегічного прогнозування 

пояснюється цим, багато країн світу активно працюють у відповідному напрямку. 

Сучасні інформаційні технології сприяють оптимізації відповідних рішень. 

У цьому контексті нас не може не непокоїти те, що за минулі чотири роки діюча 

влада так і не змогла дати суспільству системно обґрунтовану стратегію відповідних 

перетворень. Не може йтися про підстави (за всієї своєї значущості) окремих фрагментів 

перспективи. Стратегія по своїй суті – завжди системна цілісність. Без цього неможлива 

реалізація її координуючої функції. У стратегії це головне. Вона акцентується, з одного 

боку, на розвитку суспільства загалом, логіці взаємодії його складових частин – 

духовної, соціальної й економічних сфер, формуванні їх рівноваги, з іншого – на 

обґрунтуваннях механізмів адаптації відповідних рішень до глобальних процесів дуже 

мінливого світу. Старий світ добігає кінця. Він перебуває в зоні "історичного повороту" 

"критичного перехрестя". Фактично вичерпав себе креативний потенціал 

євроцентризму. Стратегія нашого розвитку не може абстрагуватися від цього. Що в 

підсумку? Як писав один канадський учений українського походження, з яким я мав 

честь спілкуватися, стратегія – це визначення того, "де стоїмо, що робимо, що і як маємо 

робити?". 

– Тоді спробуймо уточнити ці узагальнення. Почнімо з визначення "де 

стоїмо?". 
– Легше сказати, де ми не перебуваємо. Вважаю, що ми поки залишаємося в межах 

перехідного постсоціалістичного суспільства – уже не соціалізм, але ще не капіталізм. 

Перестрибнути із соціалізму в капіталізм за раз неможливо. Це очевидно. Здійснивши в 

усі попередні роки незалежності величезного масштабу системні перетворення, ми 

підійшли до межі відповідної системи і зупинилися. Не задіяні механізми саморозвитку. 

На відміну від адміністративного соціалізму, капіталізм – суспільство, що 

саморозвивається. Ми поки ще залишаємося в системі координат адміністративного 

розвитку. Як зазначає Atlantic Council (Американський аналітичний центр. – DT.UA): 

"Україна застрягла в перехідному періоді". Звідси основна домінанта стратегічних 

перетворень – закінчити розпочате і на цій основі йти у своєму розвитку далі. У цій 

ситуації особливо значущим є принцип наступності стратегічних рішень. 

Суспільство, де при кожному новообраному президентові (парламенті) вдаються до 

спроб усе починати з нульової точки, безперспективне. Воно приречене на деградацію. 

Креативно-інноваційний потенціал перспективи формується на основі логіки 

наступності. Інше просто неможливо. Схоже, що діюча влада цього не розуміє, швидше 

за все, не хоче розуміти. 

– Але ми з вами вже неодноразово говорили про кризу капіталізму. Тож чи 

треба взагалі туди йти, намагаючись "закінчити розпочате"? Чи не буде 

правильніше розглядати перехідний період уже в контексті становлення 

постіндустріального суспільства? 
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– Деякі постсоціалістичні країни розглядають цю проблему саме в такому 

контексті. Але для нас це неприйнятно. Про що говорить із цього приводу статистика? 

Стартовий майданчик постіндустріальних перетворень в економіці – 20–25 тисяч 

доларів на душу населення. За даними МВФ, у 2017 році в нас з урахуванням паритету 

купівельної спроможності (ПКС) було лише 8,7 тисячі доларів. Це показник країн 

Заходу 1960-х років! Торік середньосвітовий показник – 16,9 тисячі, у Європейському 

Союзі – 41,1 тисячі. А в країнах, про які ми говорили, – Чехії, Словаччині, Словенії, 

Угорщині, Польщі – 30–35 тисяч доларів. У цій ситуації ми можемо говорити лише про 

окремі точкові рішення постіндустріальних перетворень. З урахуванням цього 

необхідний зважений підхід у здійсненні нами в контексті евроінтеграційної стратегії 

політики імплементації інституціональних засад західної економіки. Вони 

реалізуються в зовсім іншому економічному просторі й у зв'язку з цим за своєю 

суттю не можуть сприйматися як безпосередні стандарти здійснюваних нами 

реформ. Для їх адаптації у нас поки ще не сформовано адекватну ресурсну базу. Багато 

системних колізій нашої економіки визначаються наведеною невідповідністю. В 

обґрунтуваннях стратегії майбутнього має неодмінно враховуватися і ця позиція. 

– Добре, тоді який зміст ви вкладаєте в тезу "закінчити розпочате"? Що 

виокремлюєте як головне? 

– Необхідно насамперед вирішувати питання, пов'язані з формуванням 

розвиненого ринку, що має дієві механізмами саморегулювання. Ринку, в якому 

інновації не впроваджуються, а затребуються. У нас такого ринку немає. Ми його ще не 

створили. Безпосереднім атрибутом пострадянської економіки (не лише у нас, але й в 

інших країнах цієї групи) є адміністративний ринок, де домінують обмежувальні 

бар'єри, не мережева система конкурентних зв'язків, а вертикальна ієрархія, система 

"свій–чужий", цінові й ресурсні маніпуляції. Одержуючи від цього чималі дивіденди, 

державна бюрократія зацікавлена в консервації подібного стану. Висновок 

очевидний: у системі пріоритетів економічної стратегії проблемою номер один є 

забезпечення реальної трансформації адміністративного ринку у зрілу ринкову 

структуру, перед створенням якої ми зупинилися. 

Хотілося б, щоб ми не спрощували цієї проблеми. За оцінками лондонського 

агентства FTSE Russell, серед держав Центральної й Східної Європи у списку країн з 

розвиненим ринком перебуває тільки Польща. Країна йшла до цього результату понад 

25 років. Нам необхідно докладно розібратися й у цій проблемі. Треба вирішувати 

передусім завдання надійного захисту приватної власності. Це вихідна позиція 

дієздатності ринку. У Німеччині є ділянки землі, якими родини володіють з XIII–XIV 

століть, незважаючи на війни, зміни кордонів, політичні новації. Ми ж за показником 

захисту прав приватної власності посідаємо 128-ме місце зі 137 країн світу. 

– Це дані рейтингових досліджень, здається, майже дворічної давності. Може, 

в останні роки ситуація змінилася на краще? 
– Про це треба запитати суб'єктів ринку. У політиці, про яку йдеться, важливо 

враховувати й те, що в наш час під впливом науково-технічної революції істотно 

модифікуються класичні домінанти ринку. Взаємодіючи з мережевими системами, 

ринок розширює свої інформаційні й регулятивні можливості, формує передумови 

тіснішої кореляції з інструментами державної політики. Не лише ринкові, а й 

державні механізми в їхній взаємодії мають розглядатися як основа регулятивної 

політики майбутнього. 
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Блок проблем економічної стратегії – структурні, насамперед у сфері 

промисловості, перетворення. Це та сфера, де ринок сам усе зробити не в змозі. 

Необхідна дієва промислова політика. Зрозуміло, що має йтися насамперед про 

перспективи постіндустріальних перетворень, освоєння високотехнологічних 

виробництв, реалізацію наявного у нас потенціалу в цій сфері. За оцінками фахівців, 

тільки в ракетно-космічній галузі задіяні близько 20 найпередовіших за світовими 

стандартами високих технологій. Подібні новації є й у ряді інших галузей. Ми просто 

всього не знаємо. Необхідна їх інвентаризація, діюча система розширеного відтворення 

насамперед того, що у нас є, що ми маємо. Починати необхідно з цього. 

Однак хочу акцентувати не лише на цьому. У промисловій політиці особливо 

значуща стратегія реіндустріалізації – якісного відновлення на новій 

високотехнологічній, насамперед енерго- і ресурсозберігаючій, основі базисних галузей 

економіки, що формують ядро промислового потенціалу нашої країни. У світовій 

економіці виокремлюють три групи країн – країни з акцентами на переважний розвиток 

високотехнологічних виробництв у сфері інформатики й комунікацій; країни, де 

домінує виробництво енергетичних і сировинних ресурсів, і країни з орієнтованим 

значною мірою на експорт потенціалом базисних галузей. Їх називають "новими 

центрами неоіндустрії". Попит світового ринку на продукцію цих галузей завжди був і, 

поза сумнівом, залишиться в майбутньому динамічно високим. Україна може й повинна 

не просто закріпитися серед країн цієї групи, але й посісти в ній лідируючі позиції. Для 

цього поки ще зберігаються необхідні передумови. Влада чомусь цієї проблеми навіть 

не згадує. 

– Передумови в нашої країни нібито завжди були – як держави-транзитера, 

як багатої не лише на чорноземи європейської житниці тощо. Що заважало та 

заважає їхній ефективній реалізації, які проблеми необхідно вирішувати перш за 

все? 
– Торкнуся тільки однієї, широко обговорюваної, у тому числі й на сторінках 

DT.UA, проблеми – ринку землі. За роки незалежності ми багато чого зробили в 

питаннях реформування сільського господарства. Їхньою основою стали кучмівські 

реформи земельних відносин, які затвердили прерогативу приватної власності на 

землю. Однак і в цьому питанні не поставлено заключної крапки – заблоковано питання 

формування ринку землі, без якого механізми приватної власності в багатьох аспектах 

втрачають свою креативність. 

Важливо не політизувати цієї проблеми. Ринок землі – це насамперед механізм 

формування ефективного власника. З урахуванням змісту земельної реформи, коли 

власником земельних ділянок став кожен житель села, для нас ця проблема особливо 

значуща. Її не можна замовчувати. 

Однак головне навіть не в цьому. Агропромисловий комплекс у його сучасних 

параметрах – одна з найбільш капіталомістких галузей економіки. Галузь не в змозі 

інтенсивно розвиватися лише за рахунок капіталізації внутрішніх ресурсів. Необхідні 

зовнішні інвестиції. Це загальноприйнята у світі позиція. Ринок землі – незамінний 

інструмент вирішення передусім цієї проблеми. 

Ми зобов'язані враховувати й те, що сучасне сільське господарство – одна зі сфер 

виробництва, яка швидко розвивається. У 1993 році, будучи в гостях у датського 

фермера, не міг не здивуватися, що під час дощу працюють поливні установки. Але мені 

пояснили: їхню роботу відповідно до вирощуваної культури та адекватних потреб у 

волозі регулює комп'ютер. Для мене дещо несподіваним було й те, що середньоосвітній 

https://dt.ua/macrolevel/zemlya-v-zakoni-287788_.html
https://dt.ua/macrolevel/zemlya-v-zakoni-287788_.html
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рівень американського фермера вищий за освітній рівень працівників ряду провідних 

галузей промисловості. Не торкаюся житлово-комунальних умов сільської місцевості, 

які нічим не відрізняються від міських. Хіба ці питання нас не стосуються? 

Конкурентність АПК – це не лише діловитість хлібороба та природні преференції. Це й 

названі реалії. Вони для нас особливо актуальні. Багато що потрібно вирішувати 

фактично з нульової точки. Але це – величезні інвестиції. Їхня мобілізація за межами 

ринкових механізмів – стовідсоткова утопія. Стратегія пріоритетного розвитку АПК без 

вирішення проблеми ринку – це марнослів'я.  

– Ви торкнулися надзвичайно чутливої та болючої проблематики, яка 

спричиняє безліч запитань, що залишаються без відповіді. Якою, наприклад, у 

цьому контексті має бути філософія перспективи соціальної політики? 

– Скажу лише про одне. Якщо ми справді збираємося вирватися з убогості, 

змусити економіку працювати, необхідно переорієнтувати інституціональні механізми 

та відповідні ресурси соціальних перетворень насамперед на тих, хто працює, хто своєю 

працею примножує особисте та суспільне багатство. Не послаблюючи турботи про 

незаможних, соціальна політика має фокусуватися перш за все на питаннях 

удосконалення соціальної структури суспільства. Потрібні діючі механізми соціальної 

міграції, зміцнення позицій середнього класу. Ми створили клас бізнесменів. Необхідна 

їхня переорієнтація на клас підприємців за шумпетерівським зразком – на підприємців-

новаторів. Принципово значущим є вдосконалення адекватно світовим тенденцям 

комунікаційних механізмів, інститутів соціального та людського капіталу, гуманізації 

виробничої сфери, формування паритетних відносин між працею та капіталом, 

регулювання доходів і згладжування соціальної стратифікації. 

Хочу акцентувати й на особливій значущості адекватних перетворень 

мікроекономіки, первинних ланок економічного процесу. Вони, як правило, випадають 

зі сфери впливу соціальної політики держави. Цю ситуацію необхідно долати. Ми 

кажемо про зростаючу актуальність соціальної функції бізнесу, про соціальні інвестиції 

первинних суб'єктів економіки, об'єктом яких є насамперед власний персонал. 

Проблема нарощування людського капіталу, перетворення кожного працівника фірми 

на дієспроможного суб'єкта інноваційного процесу має вирішуватися в багатьох 

аспектах на цьому рівні. Держава повинна всіма доступними інструментами, у тому 

числі й фіскальними, стимулювати відповідні процеси. 

У підсумку йдеться про дуже важливе – про перетворення соціальних видатків 

на соціальні інвестиції та у зв'язку з цим – про фактичну інтеграцію соціальної сфери 

в систему розширеного відтворення використовуваної суспільством для свого розвитку, 

у тому числі й для захисту соціально вразливих верств населення, вартості. Не 

економіка, а потім – соціальні перетворення, а соціально-економічні 

трансформації в їхній системній цілісності, – така логіка сучасної динаміки в 

розвитку суспільства, яку ми повинні освоювати. Запитайте міністра соціальної 

політики, чому ці питання фактично випадають із поля зору керованого ним відомства? 

Чому ми не враховуємо загальносвітової тенденції – істотного розширення 

функціонального поля соціальних преференцій, їхнього прогресуючого ускладнення? 

Перелік подібних запитань можна продовжити. Треба розуміти й те, що це проблема не 

тільки нашого внутрішнього розвитку, а й реалізації євроінтеграційного курсу. На 

Заході вже давно немає "чистої" економіки. Її місце посідає соціально орієнтована у 

своїх базисних домінантах економіка. 
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– Реальне вирішення соціальних проблем можливе тільки за рахунок 

створення для цього необхідних економічних передумов. Про досягнення яких 

параметрів економічного зростання має йтися? 
– Відповідь однозначна: необхідні випереджальні темпи зростання. Це знову-

таки не позиція "хочу–не хочу", "зможемо–не зможемо". Для нас це визначальна 

домінанта нашого виживання, дилема – "бути чи не бути". Подумайте самі, 114-те місце 

у світі за підсумовуючим показником економічного потенціалу – ВВП на душу 

населення. Лише 8,7 тисячі доларів – це майже удвічі менше від середньосвітового рівня 

та у п'ять разів – показника ЄС. Називаю дані офіційної статистики МВФ за 2017 рік (за 

даними СБ, 113-те місце). Так глибоко ми не падали. Цього року, після п'яти років 

стагнації, очікується економічне зростання. За прогнозами Мінекономіки, 2018 року – 

3,2%, 2019-го – 3,0%. Нібито й добре, але це нижче за середньосвітові показники 

зростання, що становлять, за оцінками Міжнародного валютного фонду, 3,9%. Темпи 

зростання країн, що розвиваються, впродовж останніх років перевищують 5%. Це 

означає, що ситуація "падаємо вниз" фактично пролонгується. Проблема "бути чи не 

бути" визначається цією ситуацією. 

Ви запитуєте: який мінімум економічної динаміки? За існуючими оцінками, 5–6% 

щорічного зростання. Ці параметри диктуються не тільки завданнями внутрішнього 

розвитку, а й реалізацією євроінтеграційної стратегії, де визначальною є позиція не "що 

обговорили?", а "що зробили?"! У Європу потрібно йти з дієздатною державою та 

конкурентною економікою. Названі темпи зростання – фундамент відповідних рішень. 

– Та чи реально їх досягнути? Адже поки що передумови для цього 

проглядаються дуже нечітко. 
– Існує власний досвід. У 2000–2004 роках середньорічне зростання ВВП – 8,4%. 

Водночас випереджальні (у 1,2 разу) темпи зростання реальних доходів населення, 

стабільний (5,2–5,4 гривні/долар) валютний курс, позитивне платіжне сальдо. Усе це 

сукупно – візитна картка результативності кучмівських економічних реформ. Поняття 

"українське економічне диво" придумане не нами. Це позиція західної аналітики. Перш 

ніж шукати відповідь на запитання, що ми можемо запозичити при вирішенні завдань 

економічної політики в Польщі або Балтійських країнах, звернімося до власного 

досвіду. Це наш досвід, і в цьому сенсі він безцінний. Його необхідно творчо 

переосмислити. Політизація цієї проблеми є недалекоглядною. 

– В останньому посланні президента парламенту йдеться про активізацію 

інвестиційного процесу, збільшення обсягів інвестицій. 

– Яких інвестицій? Президент і прем'єр постійно акцентують на іноземних 

інвестиціях. Вони справді особливо значущі. Але їм дорогу прокладають інвестиції 

національного капіталу. Це незаперечна істина. Свого часу відомий американський 

учений В.Мітчелл обґрунтував закономірність, відповідно до якої іноземні інвестиції не 

можуть не тільки стати визначальними в структурі кумулятивного інвестування, а й 

спричиняти "імпульсивний ефект", взявши на себе функцію "стартового прискорювача" 

інвестиційного процесу. Модель економіки має акцентуватися в першу чергу на 

стимулюванні внутрішніх інвесторів, їхній конструктивній взаємодії з іноземним 

капіталом. 

Це знову-таки наш національний досвід. З 2000-го по 2004 рік ВВП у доларовому 

еквіваленті виріс у 2,1 разу, а інвестиції – у 3,2 разу. Понад 80% відповідного зростання 
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забезпечувалося за рахунок внутрішніх накопичень. Одержуваний прибуток не ховався 

в офшори, а капіталізувалася. 

– Що для вирішення подібного завдання найбільш значуще? 

– Дві позиції. Перша – надійний захист приватної власності. Ми про це вже 

говорили. Друга – істотне скорочення держвидатків. За оцінками Світового банку, їхні 

оптимальні параметри в середньосвітовому обчисленні становлять 35–40% ВВП, для 

країн, що розвиваються, – 20–25%. А що в нас? За наявними розрахунками, видатки 

зведеного бюджету разом із чистими витратами Пенсійного фонду становлять понад 

половину ВВП (2014 рік – 50,95%). За цим показником ми входимо в першу десятку 

країн світу: посідаємо 114-те місце за розвитком економіки та 9-те – за держвидатками. 

Цілковита аномалія. Ніколи не подумав би раніше, що подібне можливо. Висновок 

зрозумілий: наша економіка не в змозі утримувати державу таких параметрів. Не 

шукайте інших причин багаторічної економічної стагнації, – вони фокусуються на 

цьому. Проте відповідні видатки з року в рік продовжують збільшуватися. Лише 2014 

року держбюджет поглинав 33,4% ВВП, а 2017-го – 36,3%. Про які ресурси прискореної 

економічної динаміки може йтися? 

– Однак потрібно враховувати істотне зростання військових видатків. 

– Подібне зростання має компенсуватися адекватним скороченням бюджетних 

асигнувань інших сфер. Ми ж маємо протилежну ситуацію. У нас повсякчас з'являються 

нові управлінські структури з досить високими окладами їхніх співробітників. Але ж це 

додаткове навантаження на бюджет. Які рішення було прийнято урядом В.Гройсмана в 

першу чергу? Удвічі підвищили мінімалку. І це – за умов економічної кризи. Не у 1,2, 

що вважалося б виправданим, а у 2,0 рази. Для мене вже тоді стало зрозуміло – добра 

не чекай. Дефіцитність конструктивізму заповнюється популізмом. Ця закономірність 

була відома ще за часів Макіавеллі. Фіскальне навантаження на економіку знижувати 

ніхто не збирається. 

Однак мова має йти не лише про це. У проекті бюджету-2019 на фінансування 

дорожнього будівництва виділяється 56 мільярдів гривень. Це майже у вісім разів 

більше, ніж на розвиток АПК. Запитую: а де приватні інвестиції? У Китаї вам розкажуть, 

що одним зі знакових досягнень останніх років є упорядковані дороги. Серед них 

особливо вирізняються споруджені за рахунок приватних інвестицій платні магістралі. 

Це типова картина й для країн Заходу – політика дорожнього будівництва фокусується 

насамперед на стимулюванні приватних інвестицій. У нас же збираються будувати 

дороги за рахунок бюджету, ігноруючи при цьому, що його масштаби майже на третину 

перевищують оптимальні для нинішнього етапу розвитку економіки параметри. 

Подібна ситуація типова й для ряду інших сфер бюджетного фінансування. Чому під 

час президентства Л.Кучми не було проведено медичної реформи? Не було знайдено 

прийнятних рішень проблеми страхової медицини, які дали б змогу оптимізувати 

бюджетні асигнування. Це саме стосується й пенсійної реформи. Чи вирішуються ці 

проблеми відповідними реформами нашого часу? Лише частково. Поки ж основне 

навантаження в їхньому здійсненні лягає на бюджет. Підсумок відомий: у Китаї 

держава поглинає менш як 20% ВВП, у Польщі – 30% (2015 рік – 30,6%), у нас – понад 

половину. Цим усе сказано. 

На завершення хочу акцентувати увагу на такому. Стратегія – це завжди серйозна 

аналітика. Ми про це говорили. Для обґрунтування та реалізації її домінант недостатньо 

управлінської інтуїції, так само як і досвіду підприємництва. Необхідний діючий 
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науковий супровід цього процесу. У нас цього немає. Чому? Не знаю. Цю ситуацію 

потрібно виправляти. У моїх колег – вчених-економістів є що сказати з цього приводу. 

Вони розуміють наявні проблеми на порядок глибше, ніж фахівці інших країн, навіть 

найавторитетніші. Прислухайтеся в першу чергу – я звертаюся до керівників держави – 

до голосу своїх, і багато колізій здійснюваної політики стануть більш очевидними» [3].  
 

 

1. ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ  

ПРОСТОРІВ У КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ  

З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 

Ключовим джерелом економічного зростання для країн, що розвиваються, є 

потенціал освоєння знань та інновацій. Однак цей процес не є автоматичним чи 

безкоштовним, він потребує налагодження тісних зв’язків з глобальною економікою 

знань, якісного людського капіталу та навчання на практиці. Основними провідниками 

знань та інновацій або «каналами» їхнього освоєння є торгівля, прямі іноземні 

інвестиції, рівень кваліфікації, людська мобільність, науково-дослідні і дослідно-

конструкторські роботи (НДДКР), потоки кодифікованих знань (стандарти, патенти, 

публікації) (рис. 1.1) [4, c. 39-40].  

Підписанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони, (далі – Угода про асоціацію України з ЄС) Україна продемонструвала 

наміри і готовність інтегруватися в систему формальних інститутів ЄС, прийняти його 

правила, норми і практики, стати частиною єдиного європейського співтовариства, що 

дасть їй істотні переваги. Однією з таких переваг є можливість налагодити справжнє 

партнерство у науково-освітній та інноваційній сферах з країнами-членами ЄС у межах 

Європейського дослідницького простору 5, використовуючи вищезазначені «канали 

освоєння».  
 

                                                           
3 Сколотяний Ю. Анатолій Гальчинський: «Влада без стратегії не може бути конструктивною». 

Дзеркало тижня. 2018. № 40. С. 7.  
4 Goldberg, I., Goddard, J. G., Kuriakose, S. & Racine, J-L. 2011. Igniting Innovation: Rethinking the  

Role of Government in Emerging Europe and Central Asia. World Bank. Retrieved from 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2358. 
5 Європейський дослідницький простір (European Research Area, ERA) – широке коло взаємозв’язків і 

комунікацій вздовж інноваційного ланцюга створення доданої вартості, які поширюються за 

географічні кордони Європи. 
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Економічне зростання, промисловий 

розвиток, продуктивність 

Праця та капітал

Освоєння

Потенціал освоєння Потік знань Потік капіталу

Освіта й навчання Торгівля й прямі іноземні інвестиції

Інформаційно-комунікаційні технології

НДДКР

Кодифіковані знання: стандарти, патенти та публікації

Неявні знання: міграція та співробітництво у сфері НДДКР

Інвестиційний 

клімат

 
 

Джерело: [6, c. 41] 
 

Рисунок 1.1 – «Канали освоєння» знань та інновацій, які стимулюють 

економічне зростання, промисловий розвиток і продуктивність 
  

 

До числа основних пріоритетів Європейського дослідницького простору входять:  

створення більш ефективних національних дослідницьких систем;  

взаємовигідне транснаціональне співробітництво та конкуренція (кооперенція), 

включаючи створення якісної та доступної дослідницької інфраструктури;  

відкритий ринок праці для дослідників;  

гендерна рівність та врахування гендерної проблематики у дослідженнях; 

відкритий доступ до наукових знань, публікацій і даних, їх передача та 

розповсюдження;  

міжнародне співробітництво.  

Як зазначається у Звіті Європейської Комісії з досягнення цілей по кожному з цих 

пріоритетів [7, с. 4], спільна робота країн-членів ЄС і асоційованих країн над пошуком 

                                                           
6 Goldberg, I., Goddard, J. G., Kuriakose, S. & Racine, J-L. 2011. Igniting Innovation: Rethinking the 

 Role of Government in Emerging Europe and Central Asia. World Bank. Retrieved from 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2358. 
7 . European Commission. 2017. ERA Progress Report 2016. Report from the Commission to the Council and 

the European Parliament. Retrieved from http://ec.europa.eu/research/era/pdf/ era_progress_report 

2016/era_progress_report_2016_com.pdf  
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найкращих шляхів вирішення сучасних проблем значною мірою впливає на здатність 

Європи реагувати на виклики динамічного мінливого світу.  

Однією з переваг інтеграції України до європейських просторів є надання 

українським громадянам можливості отримати освіту світового рівня, вільно обрати 

професію, оволодіти сучасними професійними знаннями і досвідом роботи на 

європейському та світовому рівнях. Прагнення до цього українців сьогодні очевидні, а 

в умовах нестабільного політико-правового середовища та складної економічної 

ситуації в країні, триваючого військового конфлікту на Донбасі вони лише 

посилюються. Як результат, суттєво зросла останніми роками науково-освітня і трудова 

міграція з України. За словами директора департаменту монетарної політики і 

економічного аналізу Національного банку України С. Ніколайчука, міграція привела 

до зменшення української робочої сили на 5-8% і очікується, що в найближчі два-три 

роки вона посилюватиметься і може негативно позначитися на економіці [8].  

КЕЙС «СПРОЩЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ».  «В Украине 

реформирование все больше охватывает систему среднего и высшего образования. В 

публикациях, посвященных преобразованиям в системе высшего образования, 

внимание уделяется преимущественно проблемам управления высшими учебными 

заведениями (теперь – заведениями высшего образования). Речь идет об обеспечении 

их административной и финансовой автономии, присвоении ученых степеней и званий 

и т. п. При этом отсутствует оценка преобразований в организации учебного (теперь – 

образовательного) процесса, их влияния на его эффективность и качество подготовки 

специалистов с высшим образованием, в то время как такие преобразования далеко не 

всегда положительно влияют на этот процесс. 

В контексте Болонского процесса. Снижение качества высшего образования в 

независимой Украине, как это ни странно, связано с ее присоединением к т. н. 

Болонскому процессу, направленному на сближение и гармонизацию с системами 

образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства 

высшего образования. Формально начало Болонскому процессу положили два 

документа: Сорбоннская декларация «О гармонизации европейской системы высшего 

образования», подписанная 25 мая 1998 г. министрами образования Великобритании, 

Германии, Италии и Франции, и Совместная декларация министров образования 

Европы «Европейское пространство в сфере высшего образования» (Болонская 

декларация), принятая 19 июня 1999 г. на специальной конференции в Болонье 

министрами образования 29 европейских государств. В дальнейшем 

межправительственные встречи регулярно проходили в различных городах 

европейских держав. Болонская декларация открыта для присоединения других 

государств. В мае 2005 г. в Бергене ее подписал министр образования Украины. По 

месту принятия декларации был назван соответствующий интеграционный 

образовательный процесс. 

В данной статье нет необходимости анализировать Болонскую декларацию и 

принятые в последующем в ее развитие документы. Отметим только, что Болонский 

процесс предусматривает, в частности, внедрение двухуровневой системы высшего 

образования: базового (бакалаврат) и полного (магистратура); доступ ко второму 

уровню требует завершения первого. Степень, присвоенная после окончания первого 

                                                           
8 Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки – НБУ. URL: https://www.epravda.com.ua 

/news/2018/02/27/634501/ 
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уровня, признается на европейском рынке труда как достаточный уровень 

квалификации. 

Ступенчатая система высшего образования является общепринятой европейской 

практикой. Украина, интегрируясь в «европейское пространство в сфере высшего 

образования», внедрила такую двуступенчатую систему у себя: бакалаврат (три-четыре 

года обучения) и магистратуру (полтора-два года обучения). Тем самым прежний 

пятилетний срок дневного обучения в вузе был разорван на две части, по сути одно 

полное высшее образование заменили двумя неполными. 

Пятилетний срок обучения в высшем учебном заведении в СССР был 

апробирован многими десятилетиями. В течение пяти лет на естественнонаучных и 

технических специальностях студенты овладевали фундаментальными знаниями в 

области естественных наук и получали основательную общетеоретическую 

специальную подготовку. Специальная практическая подготовка осуществлялась 

преимущественно на старших – IV и V – курсах. 

Фундаментальная общетеоретическая подготовка выпускников была 

общепризнанным, в том числе и за рубежом, достоинством советской высшей школы, в 

то время как недостаточная подготовка их к выполнению конкретных видов работ по 

специальности – ее недостатком. Однако, оказываясь в какой-либо конкретной 

производственной обстановке, требующей узкоспециальных знаний и навыков, 

выпускники советских вузов, имея фундаментальную общетеоретическую подготовку, 

относительно быстро и легко адаптировались к ней и поэтому высоко ценились как в 

своей стране, так и за рубежом. 

Выпускники средних специальных учебных заведений (техникумов) со сроком 

обучения два года на базе полного среднего образования и четыре года на базе 

неполного среднего образования получали основательную профессиональную 

подготовку за счет специальных дисциплин и обширной практики непосредственно на 

производстве. 

Украинские вузы, сохраняя на образовательном уровне «бакалавр» 

фундаментальную общетеоретическую подготовку, в то же время за четыре, а тем более 

за три года обучения не обеспечивают выпускникам бакалаврата надлежащей 

практической подготовки (раньше она осуществлялась преимущественно на старших 

курсах). Поэтому в Украине, как и в других постсоветских государствах, 

образовательный уровень бакалавра, особенно со сроком обучения три года (пока 

еще), воспринимается как неполноценное высшее образование, что усложняет 

трудоустройство выпускников с дипломом бакалавра. В случае сокращения объема 

общетеоретической и увеличения объема практической подготовки на образовательном 

уровне «бакалавр» высшее образование фактически превратится в среднее 

специальное, т. е. вузы по сути превратятся в техникумы. 

Проблему общетеоретической и практической подготовки выпускников вузов 

призвано решить продолжение обучения на образовательном уровне «магистр». Однако 

проблема эта может быть успешно решена только в том случае, если обучение в 

магистратуре осуществляется по той же специальности, что и в бакалаврате. 

Первоначально так оно и происходило – в соответствии с Законом Украины «О высшем 

образовании» от 17 января 2002 г. №2984-III, которым на законодательном уровне была 

закреплена ступенчатая система высшего образования. Кроме всего прочего, в 

соответствии с этим законом техникумы и многие профучилища превратились в вузы, 



27 

что означало снижение высшего образования до уровня среднего специального и 

профессионально-технического и его девальвацию. 

В плену евроинтеграционных иллюзий. Новый Закон Украины «О высшем 

образовании» от 1 июля 2014 г. №1556-VII, принятый уже после присоединения нашей 

страны к Болонской декларации и с учетом ее рекомендаций, предусмотрел 

возможность т. н. перекрестного поступления в магистратуру. Лицо, получившее 

диплом бакалавра по одной специальности, может поступить в магистратуру по другой 

специальности и по окончании обучения получить по этой специальности диплом 

магистра: «Прием на основании степени бакалавра на обучение для приобретения 

степени магистра осуществляется по результатам вступительных испытаний. Лицо 

может поступить в высшее учебное заведение для приобретения степени магистра на 

основании степени бакалавра, приобретенной по другой специальности, при условии 

успешного прохождения дополнительных вступительных испытаний с учетом среднего 

балла документа о высшем образовании бакалавра» (п. 10 ст. 44). 

Реализация второго положения этой нормы закона неизбежно приведет (уже 

приводит) к дальнейшему упрощению высшего образования и дискредитации 

магистратуры, девальвации высшего образования в целом. В соответствии с новым 

законом «перекрестное поступление» означает, что выпускник бакалаврата по 

специальности, к примеру, «математика», «физика», «химия» или «биология» может 

поступать в магистратуру по специальности, допустим, «право», «экономика», 

«социология» или даже «медицина». Необходимо только, чтобы такой бакалавр 

«успешно прошел дополнительные вступительные испытания» (в условиях, когда вузы 

принимают всех подряд для обучения на платной основе, такие «испытания» для 

поступающего не составят особого труда) и был «учтен средний балл [его] документа о 

высшем образовании» (как именно такой средний балл должен учитываться, в законе 

не уточняется). 

Лицо, получившее в результате 1,5–2-летнего обучения в магистратуре по другой 

специальности диплом магистра, – это магистр без профильного базового 

образования. Такой магистр не сможет быть высококвалифицированным 

специалистом по этой специальности. Базовые знания по той или иной специальности 

приобретаются именно на уровне бакалавра путем изучения истории соответствующей 

профильной науки, ее основного содержания, методологии, понятийно-

категориального аппарата, формирования на его основе профессионального мышления, 

навыков практического применения приобретенных знаний и т. п. На основе базовой 

профильной науки изучаются специальные дисциплины. Это осуществляется на 

протяжении трех-четырех лет обучения в бакалаврате, но никак не путем полностью 

самостоятельной подготовки. На уровне магистра происходит только углубление 

приобретенных в бакалаврате знаний, осуществляется специализация, 

формируются навыки практического применения приобретенных новых знаний. 
Выпускник бакалаврата по какой-либо гуманитарной специальности вряд ли 

пойдет в магистратуру по естественнонаучной или технической специальности – к 

обучению в такой магистратуре он просто не сможет подготовиться самостоятельно, а 

вот движение в обратном направлении обретает все больший размах: желание получить 

диплом магистра по той или иной гуманитарной специальности нередко изъявляют 

математики, физики, химики и др. 

Но больше всего «перекрестных поступлений» происходит между 

гуманитарными специальностями, особенно на специальности «право», 
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«международное право», «международные отношения», «экономика», «социология», 

«психология», «политология». «Дополнительные вступительные испытания» при 

поступлении в магистратуру стали сильно напоминать оставшиеся в прошлом 

вступительные экзамены в вузы с их коррупционной составляющей. Пришлось и при 

поступлении в магистратуру вводить внешнее независимое оценивание. По 

гуманитарным специальностям это уже сделано на специальностях «право» и 

«международное право». 

Конечно, у многих людей с высшим образованием в процессе их трудовой 

деятельности со временем возникает потребность в знаниях по иной, чаще всего – 

смежной, специальности. Однако такие знания должны приобретаться путем 

переподготовки или через обучение в бакалаврате, а не в магистратуре с получением 

диплома магистра (без профильного базового образования). В тех странах, где 

допускается обучение в магистратуре по иной специальности, подготовка в бакалаврате 

имеет не узкопрофильный, как в Украине, а более-менее универсальный характер, 

предполагающий возможность продолжения обучения в магистратуре по какой-либо 

одной из смежных специальностей (естественнонаучной, технической, гуманитарной). 

Еще одно новшество, узаконенное новым законом «О высшем образовании» в 

процессе интеграции в «европейское пространство в сфере высшего образования», 

– возможность обучения одновременно по нескольким специальностям, даже в 

разных вузах, в т. ч. на стационаре. В соответствии с законом лица, которые 

обучаются в высших учебных заведениях, имеют право на: 

«...16) обучение одновременно по нескольким образовательным программам, а 

также в нескольких(!) высших учебных заведениях, при условии приобретения только 

одного высшего образования по каждой степени за средства государственного 

(местного) бюджета» (ст. 62). 

Существующие нормативы учебного времени, в соответствии с которыми студент 

стационара должен работать восемь часов в учебный день (при годичном объеме 

учебного времени 1800 часов – 60 кредитов Европейской кредитно-трансфертной 

системы (ЕКТС), без учета каникулярных периодов), не предусматривают возможности 

одновременного обучения на стационаре по нескольким специальностям. Сочетание 

дневного обучения с заочным по другой специальности также не позволит приобрести 

полноценное образование ни по одной из них, ибо обучаться с полной отдачей можно 

только по какой-то одной специальности. Реально одновременное обучение, особенно 

дневное, является свидетельством низкого уровня организации образовательного 

процесса, незагруженности студентов учебной работой, их отсутствия на аудиторных 

занятиях, нетребовательности преподавателей к знаниям студентов на экзаменах и 

зачетах. Как показывает практика, обучающийся одновременно по нескольким 

специальностям студент не имеет надлежащих знаний ни по одной из них. 

Новым законом «О высшем образовании» максимальная учебная нагрузка 

научно-педагогического работника была снижена с 900 часов (по прежнему закону о 

высшем образовании) до 600 часов на учебный год: «Максимальная учебная нагрузка 

на одну ставку научно-педагогического работника не может превышать 600 часов на 

учебный год» (ст. 56). 

Казалось бы, такое снижение надо только приветствовать, так как в результате 

преподавателям предоставляется больше времени для научной работы, написания 

учебников и учебных пособий, подготовки к учебным занятиям, повышения 

квалификации. Однако на практике это отрицательно отразилось на образовательном 
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процессе. Дело в том, что в заключительных и переходных положениях закона «О 

высшем образовании» указано, что «уменьшение максимальной учебной нагрузки на 

одну ставку научно-педагогического работника до 600 часов на учебный год не является 

основанием для увеличения численности штатных единиц» (п. 7). 

Выходит, максимальная учебная нагрузка каждого преподавателя на учебный год 

была уменьшена на треть, и в то же время численность преподавателей не может быть 

увеличена. Поскольку общий объем учебного времени на каждом уровне высшего 

образования определен законодательно (в соответствии с законом «О высшем 

образовании» объем образовательно-профессиональной программы подготовки 

бакалавра должен составлять 180–240 кредитов ЕКТС, магистра – 90–120 кредитов 

ЕКТС) и не может быть уменьшен, то проблему обеспечения образовательного 

процесса наличным составом научно-педагогических работников вузам пришлось 

решать путем уменьшения объема аудиторных занятий и увеличения объема 

самостоятельной работы студентов, которая планируется, но руководство которой в 

учебную нагрузку преподавателей не включается. Сокращение объема аудиторных 

занятий было осуществлено за счет уменьшения количества часов, отводимых на 

лекции и практические занятия с соответствующим увеличением количества часов на 

самостоятельную работу студентов по каждой дисциплине и отведения одного-двух 

дней в неделю для самостоятельной работы студентов. 

С принятием закона «О высшем образовании» перестала применяться норма 

Положения об организации учебного процесса в высших учебных заведениях, 

утвержденного приказом Министерства образования №161 от 02.06.1993 г., согласно 

которой учебное время, отведенное для самостоятельной работы студента, должно 

составлять не менее 1/3 и не более 2/3 общего объема учебного времени студента, 

отведенного для изучения конкретной дисциплины (п. 3.10.2). Теперь объем 

самостоятельной работы студентов не регламентируется и может быть каким 

угодно. При всей важности и необходимости самостоятельной работы она (даже если 

студенты действительно работают самостоятельно) все же является менее 

эффективной, чем работа непосредственно с преподавателем, и в случае чрезмерного 

увеличения ее объема дневная форма обучения приближается к заочной. 

Важная составляющая образовательной подготовки всех специалистов с высшим 

образованием – гуманитарная подготовка. Представители старшего поколения 

украинцев помнят, что в СССР во всех вузах на всех специальностях обязательными 

были дисциплины «История Коммунистической партии Советского Союза», 

«Марксистско-ленинская философия», «Политическая экономия» и «Научный 

коммунизм». При всей заидеологизированности этих дисциплин, очевидной уже из их 

названий, они все же давали студентам и объективные знания о политической истории 

страны, экономической, социальной, политической и духовной сферах общественной 

жизни. 

Философия необязательна. В ходе начавшейся в СССР в середине 80-х годов 

перестройки, а особенно в первые годы независимости Украины, руководители 

отечественных вузов и их структурных подразделений вполне обоснованно исключили 

эти дисциплины из учебных планов, однако при этом не всегда находили им 

равноценную по объему научных знаний замену и нередко перераспределяли учебное 

время в пользу профильных дисциплин. Тем самым они, как говорят в подобных 

случаях философы, «вместе с водой выплеснули из ванны и ребенка» – вместе с 
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идеологизированными дисциплинами исключили из учебных планов и те научные 

знания об общественной жизни, которые они в какой-то мере давали. 

Правда, тогда руководство образовательной сферы вовремя спохватилось. 

Министерство образования инструктивным письмом «О преподавании социально-

гуманитарных дисциплин» №1/9-64 от 19.05.1993 г. утвердило перечень из 11 

обязательных социально-гуманитарных дисциплин для подготовки специалистов с 

высшим образованием с указанием минимального количества учебных часов, которое 

должно отводиться на изучение каждой из них. При этом было установлено, что 

изучение гуманитарных и социально-политических дисциплин (для обозначения всех 

таких дисциплин используется различная терминология, кроме общественных 

дисциплин к ним относят также украинский и иностранные языки и физическое 

воспитание) должно составлять от 20 до 35% (в зависимости от специальности) от 

общего объема учебного времени. 

В дальнейшем этот перечень МОН неоднократно переутверждал с 

незначительными изменениями, но всегда в нем содержались такие общественные 

дисциплины, как «История Украины», «Философия», «Основы экономической 

теории», «Политология», «Социология», «Украинская и зарубежная культура», 

«Правоведение». 

Так продолжалось до издания Министерством образования и науки приказа «Об 

организации изучения гуманитарных дисциплин по свободному выбору студента» 

№642 от 09.07.2009 г., которым был установлен перечень из пяти нормативных 

(обязательных) дисциплин гуманитарной и социально-экономической подготовки для 

бакалавров всех специальностей: «Украинский язык», «История Украины», 

«Иностранный язык» (их в средней школе изучают едва ли не с первого и до выпускного 

класса), «История украинской культуры», «Философия», а все остальные гуманитарные 

дисциплины были объявлены выборочными (необязательными). Общий объем 

учебного времени дисциплин гуманитарной и социально-экономической подготовки 

для бакалавров при этом был уменьшен с прежних 20–35% до 10–15% (24–36 кредитов 

ЕКТС) в зависимости от специальности. 

Приказом №642 фактически было положено начало даже не упрощению, 

а разрушению системы гуманитарной подготовки и дегуманитаризации  

высшего образования. Фундаментальные дисциплины «Основы экономической 

теории», «Социология», «Политология», «Правоведение», «Психология» стали 

необязательными для такой подготовки. Из-за упразднения гуманитарных дисциплин в 

качестве обязательных значительно уменьшились объемы учебной нагрузки по этим 

дисциплинам, в вузах начали закрывать или объединять соответствующие кафедры, 

сокращать или принудительно отправлять на пенсию преподавателей. 

Окончательно система гуманитарной подготовки в вузах Украины была 

разрушена приказом МОН №1392 от 25.11.2014 г. «О признании утратившим силу 

приказа Министерства образования и науки Украины от 09.07.2009 №642». В 

результате действия этого приказа теперь ни одна гуманитарная дисциплина, даже 

«Философия», не является обязательной для изучения студентами, не определен 

минимальный объем учебного времени, которое должно отводиться на гуманитарную 

подготовку студентов. 

Руководство каждого украинского вуза по своему усмотрению решает, какие 

именно гуманитарные дисциплины и в каком объеме должны обязательно изучать 

студенты, часть гуманитарных дисциплин, что вполне оправданно, они могут изучать 
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по собственному выбору. Не последнюю роль в определении обязательных 

гуманитарных дисциплин стали играть научная специализация и личные симпатии 

руководства вузов, способность самого руководства и приближенных к нему лиц 

преподавать те или иные гуманитарные дисциплины. 

На философию, правда, пока что вроде никто не осмеливается «поднимать 

руку» – в вузах она обычно остается в числе обязательных дисциплин, чего нельзя 

сказать об остальных социально-гуманитарных дисциплинах. Вместо 

фундаментальных социально-гуманитарных дисциплин учебные планы некоторых 

вузов предписывают студентам обязательно изучать беспредметные (непонятно что 

изучающие) дисциплины с такими экзотическими как для украинской науки и высшей 

школы названиями, как «Введение в университетские студии», «Социально-

политические студии», «Научный образ мира» и т. п. Даже среди самих преподавателей 

таких дисциплин нет единства мнений относительно их предмета и содержания. Да и 

студенты воспринимают такие дисциплины весьма критически, не понимая, что именно 

они изучают. 

Вследствие разрушения системы социально-гуманитарной подготовки студентов 

происходит дегуманитаризация высшего образования. Конечно, найдется немало 

скептиков, в т. ч. и среди лиц с высшим образованием, считающих изучение социально-

гуманитарных дисциплин на естественнонаучных и технических специальностях вузов 

излишним. Однако без знаний по таким дисциплинам выпускник вуза не может 

считаться образованным человеком. 

Можно было бы рассказать и о других небесспорных новшествах, внедренных 

оторванными от реального образовательного процесса депутатами и чиновниками с 

подачи грантоедов от образования в украинскую систему высшего образования в 

процессе ее евроинтеграции: компетентностном подходе к определению целей 

образования; кредитно-модульной системе организации образовательного процесса; 

рабочих программах учебных дисциплин; стобалльной шкале оценивания знаний 

студентов, превращающей преподавателя в бухгалтера-учетчика «учебных 

достижений» студента; двойном дипломировании и некоторых других. 

Но пока ограничимся выводом о том, что в независимой Украине система 

высшего образования движется по пути (скажем помягче) упрощения условий и 

оснований его получения и снижения уровня знаний (подготовки) выпускников 

вузов. 
В качестве первостепенных шагов по исправлению сложившегося положения 

следовало бы исключить возможность «перекрестного поступления» в 

магистратуру (чтобы не выпускать дилетантов – магистров без профильного базового 

образования), одновременного обучения по нескольким специальностям (дабы не 

снижать уровень знаний выпускников). Установить минимальный объем 

обязательных аудиторных занятий на стационаре (т. е. не превращать дневное 

обучение в заочное), определить минимальный обязательный объем учебного 

времени на гуманитарную подготовку студентов и перечень обязательных 

дисциплин такой подготовки (с тем чтобы избежать дегуманитаризации высшего 

образования)» [9]. 

                                                           
9 Шляхтун П. По пути упрощения: реформирование высшего образования в Украине // Газета 2000. – 

2018. - №47. – С. В6 
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КЕЙС «ДОПОМОГА ФІЗИКАМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ». «Згідно з інформацією 

прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій від 18 червня 2015 року, 

кількість внутрішніх переселенців із Донецької і Луганської областей та Криму 

становить близько 900 тис. осіб. За неофіційними даними, налічується понад 1 млн 300 

тис. переселенців. У кожному разі, кількість осіб, які були вимушені залишити свої 

домівки, вже може бути порівнянна з чисельністю населення такої країни як, наприклад, 

Естонія. Тим часом кількість вищих навчальних закладів і академічних інститутів, 

переміщених на контрольовану Україною територію, на цей момент налічує принаймні 

25 організацій і перевищує відповідні показники наукової інфраструктури для тієї ж 

Естонії чи інших держав із мільйонним населенням. Цей факт свідчить про потужність 

освітньої й академічної мережі на Донбасі, більша частина якої опинилися зараз у дуже 

складному становищі. Саме про це йшлося в публікації "Вихід зі Сходу" ("Exodus from 

the East"), яка з'явилася 2 січня цього року в Science, одному з двох найпрестижніших 

наукових журналів світу. 

Поява цієї публікації в Science стала тим спусковим гачком, який ініціював початок 

міжнародної кампанії на підтримку фізиків з Донбасу. В середині січня Українське 

фізичне товариство (УФТ) надіслало відповідний заклик до фізичних товариств Європи 

й Америки, в якому просило їх надати допомогу вимушеним переселенцям у вигляді 

університетських підручників з фізики, наукових журналів, лабораторного обладнання, 

зокрема вживаного, спільних дослідницьких проектів тощо.  

Першим на цей заклик відгукнулося Італійське фізичне товариство, яке надало 

УФТ грошову допомогу на суму 3 тис. євро. Майже дві третини цієї суми пішло на 

закупівлю комп'ютерного обладнання для Донецького національного університету у 

Вінниці, завдяки чому там було створено сучасний комп'ютерний клас. Його урочисте 

відкриття відбулося 22 червня. Відкрив комп'ютерний клас президент УФТ, заступник 

міністра освіти і науки України Максим Стріха, який, крім того, прочитав дві наукові 

лекції для студентів і викладачів ДонНУ. Він привітав ДонНУ з видатною нагородою 

"За свободу", яку виш отримав у польському Вроцлаві в середині червня від 

Атлантичної Ради, позаурядової, неприбуткової громадської організації. Наступна акція 

УФТ у рамках італійської допомоги полягатиме у придбанні та направленні до 

переміщених університетів Донбасу шеститомного сучасного університетського курсу 

фізики українською мовою, виданого недавно в Одесі під редакцією професора 

Валентина Сминтини.  

Наймасштабнішу співпрацю з УФТ запропонувало Американське фізичне 

товариство (АФТ). Основним ініціатором і рушійною силою цієї співпраці став відомий 

американський фізик українського походження, іноземний член НАН України Юрій 

Гамота (George Gamota). Відносини УФТ і АФТ мають досить довгу історію, яка 

розпочалася ще 24 роки тому, коли АФТ запропонувало й запустило масштабну 

"Програму екстреної допомоги" ("Emergency Aid Program") з метою допомогти вченим 

з колишнього Радянського Союзу. Тож нинішнього року, коли питання міжнародної 

допомоги українським ученим знову гостро стало на порядку денному, було створено 

робочу українсько-американську групу, яка складається з американських колег, котрі 

виїхали до США зі Східної України і вже добре вкоренилися, та переселенців із Донбасу 

(електронна адреса цієї групи ukrphysicssos@ukr.net ). Було сформульовано основні 

потреби та плани їх реалізації. На цей час усі українські фізики з Донбасу мають змогу 

безкоштовно стати членами АФТ, чим уже немало їх скористалося. Обговорюються такі 

напрями спільних дій, як підготовка та подання спільних проектів, спрямованих на 



33 

реформування науки і вищої освіти в Україні, розвиток інноваційної діяльності, 

організація і проведення вебінарів, семінарів через Інтернет, он-лайн лекційних курсів, 

безкоштовного доступу до журналів Американського фізичного товариства тощо.  

Окрім Американського фізичного товариства, про необхідність екстреної 

підтримки фізиків-переселенців із Донбасу заявила й незалежна некомерційна 

організація зі CША CRDF Global, яка ставить за мету сприяння розвиткові 

міжнародного науково-технічного співробітництва з допомогою грантів, технічних 

ресурсів, навчання та різноманітних послуг. У червні нинішнього року ця організація 

створила спеціальний Фонд підтримки українських вчених і підприємців, одне із 

основних завдань якого – допомога вченим із Донбасу» [10].  

Не дивно, що питання міграції залишається одним з найбільш обговорюваних, але 

разом з тим – одним з найбільш схильних до маніпуляцій у виступах політиків та 

експертів. Сьогодні часто можна почути критику щодо того, що держава нічого не 

робить для припинення потоку емігрантів, однак така критика не цілком справедлива.  

Швидко припинити міграцію можна хіба закривши кордони або почавши 

термінову реалізацію масштабних державних проектів із залученням усіх бажаючих. 

Закриття кордонів – це точно не демократичні методи, які тільки посилять проблеми, а 

грошей на умовний новий БАМ в Україні теж немає. Те, що дійсно може припинити 

міграцію – це зростання доходів всередині країни. Тому питання має полягати не 

в тому, як зупинити виїзд українських фахівців, студентів та абітурієнтів до інших 

країн у пошуках якісної конкурентоспроможної освіти та кращих умов 

працевлаштування, а в тому, як створити в країні середовище, щоб вони 

поверталися, збагачені знаннями та досвідом і вкладали їх у розвиток української 

економіки.  

КЕЙС «ЄС – ЗМІНА ПРІОРИТЕТІВ». ««Будівництво Європи у світі 

кривдників» («Faire l’Europe dans un monde de brutes», 2017) – так називається книжка 

Енріко Летти й Себастьяна Маяра, що торік вийшла друком у Франції. Летта був 

прем’єр-міністром Італії у 2013–2014 роках, а нині – президент французького 

аналітичного центру Інститут Жака Делора, що спеціалізується на європейських 

справах. Назва видання добре передає нинішню ситуацію в ЄС і самосприйняття 

європейців. Сьогодні Європа опинилася на роздоріжжі між крахом і 

перезавантаженням. У ЄС безлад: на тлі Brexit очікується серйозна криза центрального 

управління та наростає напруженість між «ліберальними» й «неліберальними» 

країнами-членами. Ба більше, громадяни й лідери ЄС раптом усвідомили, що треба 

регулювати й убезпечувати кордони та що їх оточують вороже налаштовані партнери й 

навіть вороги. Те, що очевидно для істориків і східноєвропейських країн, зокрема для 

українців і прибалтів, «європейський порядок» не помічав. 

Європейцям запаморочила голову віра в модель, засновану на вільному ринку, 

захисті прав людини, добробуті й поступовій інтеграції правових систем. Приязні 

сусіди можуть хіба що заздрити: у майбутньому, а може, і скоро, решта світу мріятиме 

про такі самі цінності й організацію управління. Конфлікти національних інтересів і 

культур, що й казати про війни, зникли з ментальної мапи ЄС. Не все гаразд навіть із 

дискурсом про європейські цінності, бо йшлося про ті, які хотів і мав би сповідувати 

будь-хто за здорового глузду, а не про боротьбу за них – таку, у яку вступили українці 

2014-го. Саме тому ЄС не зрозумів, яка біда трапилася з Україною, і неадекватно 

                                                           
10 Білоголовський М. Екстрена допомога ученим-переселенцям. Дзеркало тижня. 2015. №24. С.12. 
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відреагував на російську агресію. Війна всередині Європи, війна за її безпеку й 

цілісність (адже саме це відбувається в Україні) була чимось неможливим, за логікою 

європейців. Саме тому рівень європейської підтримки України нижчий, ніж належить, 

а ЄС готовий будь-якої миті відступити, особливо коли йдеться про санкції проти Росії. 

Та є й добра новина: зі зростанням небезпеки збільшується й усвідомлення того, 

що відбувається. Лідери ЄС уже не можуть ігнорувати той факт, що живуть у світі 

кривдників, і змушені вживати відповідних заходів. Розплющити очі допомогли Трамп 

і Путін. Деякі всезнайки досі заперечують російську загрозу, а еліта ще не до кінця 

усвідомила, що треба серйозно сприймати невдоволення середнього класу й 

малозабезпечених прошарків населення через згубні наслідки глобалізації, замість того, 

щоб нехтувати ними, називаючи такі настрої «популістськими». Невдоволення (а не 

обурення) спрямоване передусім проти ЄС («Це все Брюссель!»), ніж проти влади 

країн-членів. 

Найсерйозніша загроза підточує ЄС ізсередини. З одного боку, корисні ідіоти 

тішаться невдачам ЄС, бо гадають, що «суверенним» державам житиметься краще – 

свідомо чи несвідомо вони служать агентами Росії. Із другого боку, постмодерністські 

ліберали переконані, що глобалізація та орієнтована на фінанси економіка сприяють 

усім, що національна ідентичність – це зло, що вихід у тому, щоб забезпечити більше 

«прав», більше мультикультуралізму, більше «відкритості» (а отже, самоненависть). 

Донедавна бюрократичний апарат Брюсселя здебільшого підтримував останніх – чи 

принаймні складалося таке враження. Та маємо всі підстави очікувати кардинальних 

змін в іншому напрямку. Лідери ЄС (президент, Європейська комісія, Європейський 

центральний банк) та країн-членів усвідомлюють, що ставка на права та ринок ЄС – 

тепер шлях у нікуди. Популізм різноманітного штибу поширився в усіх країнах, зростає 

російська загроза, Трамп пішов у наступ на ліберальний світовий порядок. У світі 

кривдників ЄС не має іншого вибору: треба діяти як жорстка сила в регіоні, 

зосереджуючись радше на стратегічних інтересах, ніж на цінностях, й активно шукаючи 

компроміси у відносинах між країнами-членами. (Не варто сподіватися на одностайну 

домовленість, якої спонтанно досягнуть «почесні гості», попередньо нейтралізувавши 

«паршивих овечок», тобто Польщу, Австрію, Угорщину.) 

Хто ж наважується так діяти? Наразі політичні сили й населення ЄС вагаються між 

тверезим реалізмом та інфантильним радикалізмом: відчайдушні консерватори, які 

віддають перевагу Путіну замість свободи в ім’я «християнських цінностей» і боротьби 

проти «гомосексуального декадансу»; популісти; радикали, які кричать, що не існує 

людської гідності без захисту прав тварин, права на вибір сексуальної орієнтації, права 

учнів учити вчителів тощо. Ідеологічна ескалація – такі нині настрої серед 

західноєвропейців. Хоча галас навколо «цінностей» може сигналізувати поступове 

повернення до раціональної політики. Окрім дедалі більшого усвідомлення російської 

загрози (хоч про повне казати зарано), рушійною силою нової європейської мудрості, 

хоч як парадоксально, є Об’єднане Королівство. Британці болісно переживають крах 

ілюзій Brexit. Вони все це розуміють і таким чином підштовхують європейців до думки, 

що у світі кривдників не подбаєш про національні інтереси й добробут без 

європейського щита. Проте це має бути саме щит, а не позбавлений ґрунту 

бюрократичний апарат казкового краю без кордонів і ворогів. 

У книжці, зазначеній на початку, Летта пише про «дебрюсселізацію» ЄС, тобто про 

перегляд відносин між ЄС і країнами-членами, переключення європейської політики з 

повсякденного регулювання на стратегічні турботи: безпеку, оборону й енергетику, а 
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також утвердження беззаперечних цінностей, як-от гідність жінок, ліберальна освіта й 

світська держава, замість прийняття будь-якого «розумного пристосування» мусульман 

та інших меншин. Таким був (і, сподіватимемося, лишається) проект Емманюеля 

Макрона з перезавантаження ЄС. На це орієнтується Об’єднане Королівство; Іспанія 

рухається в тому ж напрямку, та й багато полісімейкерів у Брюсселі та Франкфурті 

(тобто в Європейському центральному банку). Нехай і тимчасові компроміси, яких із 

легкої руки Трампа нещодавно досягли країни – члени ЄС у справах імміграції, НАТО 

й, можливо, торгівлі, свідчать про політичні зрушення чи принаймні перспективу 

зрушень. 

Наразі великою проблемою ЄС слід вважати не так «паршивих овечок», як 

Німеччину: поступливість німців росіянам через «Північний потік-2» і надміру 

обережна монетарна політика паралізують ЄС. Серед німецьких політичних лідерів 

серйозний розкол навколо багатьох питань, зокрема й цих, тож від німецької політики 

можна очікувати чого завгодно – і хорошого, і поганого. Наразі, гадаю, маємо підстави 

сподіватися, що в ЄС за таких обставин здоровий глузд візьме гору над ідеологіями. 

Перепрошую, якщо здається, ніби в мене заїло платівку, але мушу наголосити знову: 

Україна – ключ до майбутнього Європи, поле бою нашої свободи й процвітання, а також 

країна, яка може допомогти європейцям зрозуміти самих себе» [11].  

З огляду на вищезазначене метою нашого дослідження є аналіз проблем, пошук 

напрямів та інструментів інтеграції України до європейських науково-освітніх та 

інноваційних просторів з урахуванням можливостей Угоди про асоціацію України з ЄС 

в умовах розвитку міждержавної кооперенції (кооперації+конкуренції) та підвищення 

ролі регіонів у стимулюванні економічного зростання на інноваційних засадах.  

Питанням інтеграції України до європейських (дослідницького, освітнього, 

енергетичного, оборонного та інших) просторів приділяється значна увага українських 

дослідників. Так, у колективній монографії [12] на основі аналітичних оцінок стану 

формування європейських наукового та освітнього просторів висвітлено проблеми та 

перспективи інтеграції України до ЄС. У статті [13] надано пропозиції до національного 

плану дій з реалізації українського дослідницького простору на основі імплементації 

Дорожньої карти зі створення єдиного Європейського дослідницького простору країн-

членів ЄС 2015–2020 рр. Розгляду правових засад європейської та євроатлантичної 

інтеграції України присвячено матеріали однойменної конференції [14], на якій 

фахівцями порушено багато питань, у тому числі тенденцій та перспектив розвитку 

відносин між Україною та ЄС.  

Обговорення шляхів і переваг інтеграції України до європейських просторів 

тривають досі. На думку авторів цього дослідження розглядати такі процеси потрібно з 

                                                           
11 Лара Ф. ЄС у світі кривдників. Чому для Європи настав час змінювати свої пріоритети. Тиждень. 

2018. №29. С. 36-37.  
12 Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія; За заг. 

ред. Ф.Г. Ващука. Ужгород: ЗакДУ, 2011.  560 с.  (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; Вип. 

16). 
13 Матюшенко І.Ю., Хаустова В.Є., Князєв С.І. Інституційна підтримка науково-інноваційного 

розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні. Nauka innov., 2017, 

13(2):5-26. 
14 Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи: 

матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 31 жовтня 2017 року). Львів: 

ННІПП НУ «Львівська Політехніка», 2017. – 157 с. 
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урахуванням регіональної специфіки, оскільки кожен регіон є унікальним, має свій 

набір факторів і ресурсів, конкурентних переваг і слабких місць, які й обумовлюють 

його власний шлях розвитку, напрями та пріоритети інтеграції до європейських 

просторів.  

 

 

2. РЕГІОНИ І МІСТА ЯК ДВИГУНИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  

ТА ПРИРОДНІ ОСЕРЕДКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

В останні десятиліття спостерігається підвищення інтересу дослідників до 

регіонального (місцевого) рівня, який відіграє важливу роль в стимулюванні розвитку 

національних економік і вважається найбільш придатним для здійснення інновацій. 

Така ситуація обумовлена низкою чинників. 

 

2.1. Створення та концентрація нових знань 

 

В регіонах і містах зосереджено процес створення нових знань та існує відповідна 

інфраструктура їх подальшого поширення і застосування. Передача знань у практику є 

більш ефективною на регіональному рівні завдяки безпосередньому спілкуванню між 

суб’єктами інноваційної діяльності на відміну від застосування довгих каналів зв’язку 

на макрорівні [15]. Так, у дослідженні Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) зазначається, що найбільш інтенсивна взаємодія між учасниками, 

задіяними в інноваційних процесах, відбувається в радіусі близько 200 км [16, с. 15], що 

дозволяє з-поміж іншого знизити трансакційні та транспортні витрати. Крім того, деякі 

форми нових знань поширюються виключно в межах локального соціального 

середовища (наприклад, результати наукових досліджень, які не мали очікуваного 

ефекту, дуже рідко або взагалі не публікуються). Дане явище локальної циркуляції 

знань отримало назву «ефекту гудіння» («buzz effect»). 

КЕЙС «ПОЖИТТЄВІСТЬ ІННОВАЦІЙ». «Процес навчання – соціально 

зумовлений процес перманентних змін. Ми живемо в глобальному суспільстві змін, які 

вражають і водночас лякають масштабами та непередбачуваними наслідками. 

Середньостатистична людина боїться змін і, свідомо чи ні, намагається їм протистояти. 

Згідно з дослідженнями класика теорії інновацій американського професора Еверетта 

Роджерса, лише 2,5% осіб є прихильниками змін, інноваторами по суті, 13,5% осіб 

готові підтримати зміни на початковому етапі. Більшість же ставиться до змін з 

підозрою або ж відверто вороже. У традиційних суспільствах зміни взагалі вважалися 

чимось вкрай негативним, своєрідним диявольським посяганням на усталений і 

зрозумілий порядок буття. Звідси стародавнє китайське прокляття: "Щоб ти жив в епоху 

змін!". 

Але в нинішніх умовах інноваційного типу прогресу, що характеризує сучасну 

цивілізацію, змінність стає об'єктивною реальністю для всіх: держав, суспільств, націй, 

колективів і, найголовніше, – людей. Скажемо більше: здатність творити назрілі зміни 

                                                           
15 Andersson Martin, Karlsson Charlie. Regional Innovation Systems in Small & Medium-Sized Regions: A 

Critical Review & Assessment.URL: http://www.infra.kth.se/cesis/documents/WP10.pdf. 
16 Regions and Innovation: Collaborating across Borders. OECD Reviews of Regional Innovation, OECD 

Publishing. Paris. 2013. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264205307-en. 
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або хоча б слідувати їм є необхідною умовою прогресивного розвитку. Ось чому так 

важливо, завдяки системі освіти й суспільства загалом, формувати інноваційну людину 

– з інноваційним мисленням, інноваційною культурою (в широкому розумінні цього 

слова) і здатністю до інноваційної діяльності – тобто бути ефективною в середовищі, 

що постійно змінюється. Таку людину неможливо сформувати навіть у 

найпрестижнішому університеті, якщо не прищепити їй бажання, уміння й потребу 

постійно отримувати знання, інформацію та активно їх використовувати у власному 

житті й діяльності. Це має стати сутнісною рисою способу життя сучасної людини. 

Згадуючи відоме класифікаційне визначення homo sapience – людина розумна, можна 

продовжити, що такою нині є тільки людина, яка постійно навчається. 

Мусимо пам'ятати, що процес навчання – це соціально зумовлений процес 

перманентних змін. Ці зміни відбуваються як на макрорівні, коли формується певний 

тип свідомості, світорозуміння, закладаються етичні принципи, уявлення про сенс 

життя та його пріоритети, так і на мікрорівні, коли отримані компетентності дозволяють 

людині успішно адаптуватися до змін у професійному середовищі, до стрімкого 

розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, а отже – бути успішною 

незалежно від віку та базової освіти. Невипадково концепція освіти впродовж життя 

стала одним з фундаментальних принципів формування Європейського простору вищої 

освіти (EHEA).  

Розглядаючи принцип освіти впродовж життя у вітчизняному контексті, ми 

стикаємося з парадоксом: освіта в нас традиційно "прив'язана" переважно до молодої 

людини та відповідної специфіки процесів її соціалізації, важливими етапами якої є 

навчання в середній школі й закладах вищої освіти. Різноманітні курси підвищення 

кваліфікації та тренінги значна частина населення все ще сприймає як щось другорядне 

у порівнянні з отриманням атестата про середню освіту або диплома про вищу. 

Навчання дорослого населення маргіналізоване в суспільній свідомості, і це є 

небезпечним для майбутнього українського суспільства. Тим паче що заклади вищої 

освіти у більшості випадків теж орієнтовані на потреби молодіжної аудиторії і не 

завжди враховують перспективні можливості роботи з дорослим населенням. Тому 

можемо говорити про ментальний спротив концепції навчання впродовж життя як на 

індивідуальному, так і на інституційному рівні. І треба думати, як цей спротив подолати 

вже найближчим часом, щоб підвищити конкурентоспроможність нашого суспільства 

на європейському та світовому рівнях. 

До речі, за результатами останньої версії Індексу глобальної 

конкурентоспроможності (2017–2018 рр.), який розраховується експертами 

Всесвітнього економічного форуму, вища освіта України посіла 35-те місце в світі, і це 

є найкращим показником серед інших критеріїв цього індексу. В цілому ж за цим 

індексом наша країна посідає 81-ше місце серед 137 країн світу, які до нього входять.  

Слід розуміти, що радикальні трансформаційні процеси в галузі освіти в наш час 

відбуваються не лише в Україні, а й у провідних країнах світу. В ухваленому 25 травня 

2018 року Паризькому комюніке конференції міністрів освіти європейського 

континенту наголошується, що впродовж останніх 20 років підвищення якості освіти та 

рівня її відповідності суспільним потребам було основою як Болонського процесу, так і 

інших структурних реформ у цій галузі. У майбутньому ж, на думку авторів комюніке, 

важливо зробити акцент на співробітництві в запровадженні інноваційних практик 

викладання і навчання, їх підтримці, стимулюванні та поширенні. Студентоцентроване 

навчання й відкрита освіта в контексті навчання впродовж життя розглядається в цьому 
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документі як своєрідний мейнстрим сучасної академічної політики. Особливу увагу 

приділено цифровому та змішаному навчанню, а також дигіталізації освітнього процесу 

як такого. 

Справді, нині як ніколи інноваційний по суті процес навчання вимагає інноваційних 

засобів і методів його реалізації. Навряд чи традиційні для нашої навчальної аудиторії 

крейда та дошка можуть відкрити людині вікно в інформатизоване цифрове майбутнє. 

Але сучасне технічне обладнання для навчальної аудиторії можна придбати або ж 

виграти в рамках численних програм підтримки освітніх реформ в Україні, проте з 

умовними крейдою та дошкою в свідомості сучасних викладачів боротися значно 

важче, адже йдеться про певні ментальні патерни, дидактичні стереотипи й кліше, які 

формувалися роками й десятиліттями. Тому так важливо нині аналізувати і 

застосовувати до українських реалій найбільш прогресивні й інноваційні навчальні 

практики, які розробляються у провідних країнах Західної Європи і США. 

Слід зазначити, що автор терміна "інновація" американський соціолог та економіст 

австрійського походження Йозеф Шумпетер уперше застосував його для аналізу 

економічних змін у підприємницькому середовищі. Нині економічний вимір освітньої 

діяльності є чи не головним при обговоренні її сучасного стану та перспектив 

подальшого розвитку. Комерціалізація освітньої сфери є визначальним фактором, який, 

попри негативні моменти, несе могутній потенціал для прогресивної трансформацій 

освітньої сфери. Тому так важливо знати реальні очікування від освіти лідерів 

глобального підприємницького середовища та їх бачення, як тут можна застосувати 

новітні технології. Тим більше що представники глобального бізнесу чудово розуміють 

значення освіти і намагаються впливати на трансформаційні процеси, які в ній 

відбуваються. 

Так, іще 1993 року провідні транснаціональні компанії світу, які працюють у сфері 

високих технологій, серед яких Apple Computer, Sony, Adobe Systems, ініціювали 

створення мережі центрів нових медіа (NMC), головна мета яких – сприяти поширенню 

інновацій в освітній галузі. 2017 року в рамках цієї ініціативи було розроблено й 

опубліковано 14-ту редакцію доповіді, присвяченої ситуації у вищій освіті, – NMC 

Horizon Report > 2017 Higher Education Edition. Партнером NMC у здійсненні цього 

проекту виступила неприбуткова асоціація EDUCAUSE в рамках EDUCASE Learning 

Initiative. Розробники доповіді ідентифікували короткострокові (один-два роки), 

середньострокові (три–п'ять років) та довгострокові (понад п'ять років) тренди, які 

визначатимуть розвиток освітніх технологій у найближчому майбутньому.  

Так, у короткостроковій перспективі нас очікує активний розвиток нових форм 

змішаного навчання (blended learning), яке поєднує найліпші риси як очного, так і 

онлайн-підходу і вже довело власну ефективність. На особливу увагу заслуговує форма 

змішаного навчання, яка заснована на принципі "перевернутої класної кімнати" (the 

flipped classroom). При цьому радикально змінюється розподіл навчального часу, 

вивчення нового матеріалу відбувається онлайн у зручний для студента час із 

залученням найсучасніших технологій, а очний компонент навчання зводиться до 

активного обговорення викладачем і студентами набутих знань.  

Іншим трендом, який визначає розвиток освітніх технологій у короткостроковій 

перспективі, є розвиток спільного навчання (collaborative learning), яке базується на 

чотирьох принципах: 1) студентоцентрований характер навчання; 2) активна взаємодія 

викладача і студентів; 3) груповий характер навчання; 4) розв'язання реальних проблем 

сьогодення.  
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Середньострокова перспектива передбачає більший акцент на оцінці результатів 

навчання, які дозволять викладачам адекватно оцінити процес опанування студентами 

нових знань, умінь та компетентностей і водночас з'ясувати їхні освітні потреби. Також 

ідеться про своєрідне переформатування навчального простору, коли на зміну 

традиційним лекціям приходить активна взаємодія студентів як з викладачами, так і 

представниками професійного середовища. Сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології дозволяють зробити це якісно, ефективно і відносно дешево. 

У довгостроковій перспективі очікується формування розвинутої інноваційної 

культури, коли заклад вищої освіти перетворюється на рушійну силу розробки та 

поширення інновацій на основі органічної імплементації в освітнє середовище 

принципів підприємницької культури. У зв'язку із цим потрібно переглянути наявні 

навчальні програми на предмет їх відповідності інноваційним підходам та практикам і 

водночас легітимувати "право на помилку" як необхідний компонент процесу навчання. 

Також передбачається поглиблення навчальних стратегій на основі посилення 

елементів критичного мислення, орієнтації на розв'язання реальних проблем, групову 

та проектну роботу, запровадження індивідуальної навчальної траєкторії кожного 

студента.  

Керуючись принципом критичного мислення, можна впевнено стверджувати, що 

ідентифіковані вище тренди розвитку інноваційних освітніх технологій у жодному разі 

не є імперативом. Скоріше навпаки – це щось на зразок м'яча, який представники 

підприємницької сфери "закинули" на академічне поле. Тому маємо тепер завдання 

уважно проаналізувати означені підходи, виявити конструктивні моменти, які варто 

впровадити у програму реформування вітчизняної системи освіти і спробувати 

аргументовано відкинути моменти, які категорично неприйнятні з погляду освітянської 

спільноти й несуть загрозу гуманістичним цінностям і принципу людиноцентризму. До 

того ж кілька тисячоліть історії існування навчальних закладів і майже тисячолітня 

історія університетів свідчать про те, що відносно молодим підприємницьким 

структурам є теж чого в них повчитися на інституційному рівні у плані адаптації до 

карколомних історичних змін!  
Тож активна взаємодія, діалог підприємницької та освітянської спільнот – це 

запорука успішного розвитку освіти й суспільства, а також підвищення власної 
конкурентоспроможності у процесі глобальних трансформацій, які переживає сучасний 
світ» [17].  

КЕЙС «КРЕАТИВНІ МІСТА». «Уперше розроблено індекс креативного 
потенціалу міст. Термін "креативні міста" стає дедалі популярнішим. Ним часто 
послуговуються у стратегіях розвитку міст, йому приділяють чимдалі більше уваги ті, 
хто розробляє політику на місцевому й державному рівнях. Разом із тим популярність 
цього терміна не завжди означає, що серед тих, хто ухвалює рішення, є розуміння того, 
що "розвиток креативного міста" означає в розрізі конкретних планів дій та проектів, 
вважають дослідники аналітичного центру CEDOS. І навіть на науковому рівні майже 
немає ані досліджень креативної економіки, ані чітких визначень її галузей. Не кажучи 
вже про розробку критеріїв визначення креативності міст. 

На замовлення ініціативи Kyiv Smart City аналітичний центр CEDOS почав 
розробляти методологію вимірювання Індексу культурного та креативного потенціалу 
міст України. У межах апробаційного дослідницького проекту "Індекс культурного та 

                                                           
17 Кремень В. Навчити вчитися. Дзеркало тижня. 2018. №30. С. 12 



40 

креативного потенціалу міст України" аналітики розробили методологію визначення 
індексу креативності міст за більш як ста показниками.  

Дослідження охопило п'ять найбільших міст: Дніпро, Київ, Львів, Одесу й Харків. 
До речі, в останню вступну кампанію ці міста найбільше приваблювали майбутніх 
студентів. І в підсумку найбільше державних грошей, виділених на підготовку 
спеціалістів, отримали саме їхні університети. 

З якою метою розробляли індекс креативного потенціалу міст? Як зазначають 
дослідники, вони ставили перед собою дві цілі. Перша – оцінити потенціал міст 
розвивати культуру та креативність. "Ми виходимо з того, що кожне місто має свої 
специфічні ресурси для розвитку різних галузей економіки. Креативне місто не є 
"золотим стандартом" розвитку міст, – ідеться у звіті про дослідження. – Однак завдяки 
індексу міська влада може уважніше підійти до формування стратегії розвитку міста 
відповідно до своїх потреб та наявних ресурсів. Індекс дозволяє оцінити можливості 
міста й обґрунтовано підійти до формалізації потреб у сфері розвитку культури та 
креативності" .  

І друга мета – дати поштовх дискусії про розвиток культури та креативності в 
містах України: "Сподіваємося, що публікація цього дослідження не тільки приверне 
увагу до проблем вимірювання креативного та культурного потенціалу міст, а й 
активізує професійний рух культурних і креативних осередків". 

Аналітики наголошують, що розвиток креативних галузей міст дає не просто 
економічну вигоду, пов'язану з виробленням, споживанням і поширенням культурного 
продукту та послуг. Він має істотно ширший вплив. І саме на це звертає увагу 
дослідження. 

Показники, за якими вимірювався Індекс культурного та креативного потенціалу 
міст, згруповано в три субіндекси: культурне життя; креативна економіка; створення 
умов, що сприяють розвитку культури та креативності. Деякі показники вимірювалися 
в абсолютних цифрах (наприклад, кількість бібліотек на 100 тисяч населення тощо). 
Інші – в балах, нарахованих за висновками експертів.  

"У даних дослідження добре видно, які культурні та креативні галузі добре 
розвинуті в окремих містах, – каже аналітик CEDOS Анастасія Фетісова.– Але треба 
зважати, що ці галузі часто розвивають у тіні, а ми використовували переважно 
показники офіційної статистики для оцінки розміру економіки". 

Автори дослідження застерігають: "Ми не радимо створювати рейтинги міст на 

основі загального значення індексу". Також вони радять аналізувати не загальні 

результати, а конкретні показники кожного міста за різними критеріями Індексу 

культурного та креативного потенціалу міст. "Це був поки що пробний проект, – каже 

Анастасія Фетісова. – Через методологічні обмеження, а саме через те, що не 

встановлені "ваги" для показників індексу, не визначена їхня пріоритетність (адже їхній 

вплив різний), зараз важко точно сказати, яке місто є першим за показниками. Але 

загальні тенденції прослідковуються". 

Субіндекс "Культурне життя". "Культурне життя, як ми його розуміємо в цьому 

дослідженні, не обмежене продукуванням мистецтва заради мистецтва або виконанням 

рекреаційної чи розважальної функцій, – ідеться у звіті. – Концепція креативної 

економіки передбачає процеси взаємопроникнення культури та економіки. Культуру в 

ній визнано конкурентним і стійким економічним сектором, який, зокрема, має більш 

широкий вплив на суспільство. У рамках цього дослідження ми обираємо показники 



41 

жвавості культурного життя не тільки тому, що це приваблює креативних 

професіоналів, а й тому, що культура є каталізатором соціальних змін та інновацій". 

Для визначення індексу вивчали культурну інфраструктуру міст. За результатами 

апробаційного дослідження найкраще розвинена культурна інфраструктура у Львові – 

9,35 бала. Київ отримав 7,86 бала, Одеса – 5,25, Дніпро – 4,20, Харків – 2, 37. 

Дослідження культурної інфраструктури складалося з багатьох показників. 

Наведемо деякі з них (див. рис. 2.1–2.6). 

У межах дослідження вивчали також участь містян у культурному житті міст. Її 

визначалина основі даних Держстату. Експерти зазначають, що не змогли отримати 

даних неофіційної статистики, оскільки концертні агенції, до яких зверталися 

аналітики, відмовили в наданні інформації. Крім того, як зазначено в звіті, на майбутнє 

ідеально було б ураховувати інклюзивність культурного життя міста. Це дасть змогу 

проаналізувати доступ до культурного життя всіх містян.  

Як показали результати дослідження, найбільш активно беруть участь у 

культурному житті свого міста жителі Львова (12,70 бала). Київ отримав 9,90 бала, 

Одеса – 6,36, Дніпро – 4,82, Харків – 3,37. 

Розповісти тут про всі дані, на основі яких складався показник "участь у 

культурному житті", неможливо, тому проілюструємо лише деякі (див. рис. 2.7). 

Цікаво, наскільки різноманітно можна провести дозвілля в різних містах? За 

показником "суб'єктивна оцінка рівня можливостей різноманітно проводити дозвілля в 

місті" лідирує Львів. 51% львів'ян позитивно оцінює можливості проводити дозвілля в 

місті, на другому місці – Київ і Харків (39%), далі Дніпро (37%) і Одеса (35%). А от 

оцінка містянами рівня якості закладів культури зовсім інша. Як показало опитування, 

найбільше задоволені рівнем якості в Харкові – 55% позитивних відповідей, на другому 

місці Львів і Одеса – 35% , на третьому Дніпро – 29%. 

Субіндекс "Креативна економіка". У рамках цього дослідження вивчали 

розвиток різних галузей креативної економіки і збалансованість їхнього розвитку. 

Перелік галузей складено за методологією Європейської комісії. До нього ввійшли: 

реклама; архітектура; архіви, бібліотеки та культурна спадщина; книжки і преса; освіта 

у сфері культури; дизайн і візуальні мистецтва; музика, виконавське мистецтво та 

художні твори; радіо і ТБ; програмне забезпечення і комп'ютерні ігри; відео та фільми. 

Кожній галузі креативної економіки відповідає певний перелік кодів КВЕД. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Кількість театрів на 100 тис. населення 
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Рисунок 2.2 – Кількість концертних організацій на 100 тис. населення 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Кількість музеїв на 100 тис. населення 

 
 

Рисунок 2.4 – Кількість масових та універсальних бібліотек на 100 тис. 

населення 
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Рисунок 2.5 – Кількість кінотеатрів на 100 тис. населення 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Кількість мистецьких галерей на 100 тис. населення 

"Креативна економіка часто розвивається в тіні, – зазначено в звіті. – Разом із тим, 

універсальних індикаторів, які б дозволяли виміряти розмір креативної економіки, не 

спираючись на дані офіційної статистики, немає. Показниками, за допомогою яких ми 

вимірюємо розмір галузі, є кількість ФОПів, основний код КВЕД яких належить до тієї 

чи іншої галузі, а також обсяг ПДФО, сплаченого на території міста за відповідними 

кодами КВЕД. Ми цілеспрямовано не вимірювали кількість юридичних осіб, а лише 

ФОПів, спираючись на тезу про те, що креативна економіка розвивається переважно в 

малих та середніх підприємствах". 

За результатами дослідження найбільше балів за розвиток креативної економіки 

отримав Київ –19,65. Львів має 15,99 бала, Харків – 10,68, Одеса – 9,82, Дніпро – 5,94.  

Це загальні результати. Є й цікаві нюанси. Київ лідирує в галузях реклами, освіти 

у сфері культури; дизайну та візуальних мистецтв; музики, виконавського мистецтва; 

радіо і ТБ; відео та кіно. Львів – у галузях: архітектура; архіви, бібліотеки і музеї; 

книжки і преса; програмне забезпечення та комп'ютерні ігри. 
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Рисунок 2.7 – Участь містян у культурному житті 

 

За даними дослідження, найкраще розвинена в усіх містах галузь "програмне 

забезпечення та комп'ютерні ігри". Київ отримав за цим критерієм 0,67 бала, Львів – 

0,60, Дніпро – 0,40; Одеса і Харків – по 0,33 бала.  

Дуже відрізняється, на думку експертів, розвиток галузі "книжки і преса" в різних 

містах. Одеса отримала за розвиток цієї галузі креативної економіки 0 балів, Дніпро – 

0,07, Харків – 0,53, Київ – 0,73, Львів – 0,80 бала. 

Вищим рівнем освіти в сфері культ ури можуть похвалитися Київ і Львів – 0,73 і 

0,53 бала відповідно. Харків отримав 0,33 бала, Одеса – 0,20, Дніпро – 0,13 бала. 

У кожній з галузей було визначено рівень відповідності критерію "наявність 

професійних галузевих подій у місті". І за цим критерієм усі міста дружно отримують 

від експертів нулі. Винятком стала галузь "відео та фільми": тут за наявність 

професійних подій усі міста отримали однаково – 1 бал. Але за розвиток галузі "відео 

та фільми" всі п'ять міст отримали нуль балів. 

"Основним ризиком для креативних міст є незбалансований розвиток культурних 

і креативних галузей економіки, що може призводити до виникнення різного роду 

нерівності в місті, – вважають аналітики. – Розвиток цих галузей часто прив'язаний до 

окремих територій, районів, тому в великих містах потрібно усвідомлювати ризики 

культурної гомогенізації, появи територіальної нерівності, джентрифікації. Крім того, 

слід ураховувати, що певні галузі креативної економіки зосереджують у собі значні 

фінансові капітали, тому їхні працівники можуть мати значно вищу якість життя, ніж 

решта жителів міста. У таких умовах для згладжування нерівності необхідне 
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регулювання з боку місцевої або державної влади. Збалансованість розвитку є 

важливим індикатором сталого та гармонійного розвитку міста". 

За збалансованістю розвитку культурних та креативних галузей лідирують Львів 

і Одеса – 1,48 і 1,47 бала відповідно. Харків отримав від експертів 1,09 бала, Дніпро – 

0,93, Київ – 0,52 бала. Для визначення індексу враховували блок даних: кількість 

ФОПів, обсяг ПДФО, кількість випускників, а також експертні оцінки. 

Субіндекс "Сприятливі умови". Цей субіндекс вимірює наявність додаткових 

факторів, що мають вплив на розвиток культури та креативності. Такими факторами є: 

територіальна та цифрова зв'язаність міста з іншими територіями; сприятливі умови для 

ведення підприємницької діяльності; потенціал міста вирощувати і притягувати 

таланти; громадська активність, людиноцентричні цінності та добре врядування; 

розуміння своїх креативних активів локальною спільнотою.  За результатами 

дослідження найбільш сприятливі умови для розвитку культури та креативності 

склалися в Києві – 28,58 бала. Трохи менше балів експерти нарахували Львову – 24,82. 

Одеса отримала 11,38 бала, Дніпро – 10,78, Харків – 10,11 бала.  

Автори апробаційного дослідження "Індекс культурного та креативного 

потенціалу міст України" зауважують, що воно може стати в пригоді представникам 

органів місцевого самоврядування, мистецьких середовищ і креативного бізнесу, 

дослідникам і взагалі усім, хто так чи інакше долучений до продукування культурних 

сенсів і розвитку економіки знань, а також до розвитку міст» [18].  

КЕЙС КРЕАТИВНІСТЬ ШАЛЕНСТВА». «Проблема вибору і страху 

відсутності точки опори. Залежність між плюралізмом та порожнечею. Авторство ідей 

та бажання їх привласнити. Тяга людей означити єдино правильну відповідь у світі, що 

поставив під сумніви усі основи. Формування цінностей у підлітків в умовах сучасної 

культури. Такими стали теми розмови з філософом Тарасом Лютим – доцентом кафедри 

філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська 

академія", автором наукових робіт "Нігілізм: анатомія Ніщо", "Розумність 

нерозумного", "Культура масова і популярна" (у співавторстві) – в освітньому просторі 

"Майбутні" перед початком його курсу "Креативність у шаленстві. Філософія" 29 

жовтня 2018 р. 

– Пане Тарасе, нещодавно на аукціоні Sothebyʼs було продано картину Бенксі 

"Дівчина з кулькою". Після продажу починається процес самознищення твору. У 

своїй публікації в FB ви пишете, що Бенксі "показує хибність присвоєння смислу". 

Поясніть цю ідею, будь ласка.  
– Ми тут розглядаємо тільки один вимір цієї ситуації, тому що ми не знаємо 

взагалі, що було на думці у Бенксі. Але "випадок Бенксі" – це певний симптом, який 

говорить нам про те, що мистецтво є сферою, яка предовсім має не тільки задовольняти 

наші потреби (естетичні або катартичні переживання). Воно має давати нам підстави 

для формування смислів. Пошук цих сенсів – задача, що робить нас співучасниками 

творення. Своїм актом Бенксі показує, наскільки в нашій культурі вже стало звичним, 

що твори мистецтва можна "привласнити", сплативши комусь компенсацію: 

художнику, спадкоємцям, музеям тощо. Гадаю, що Бенксі сперечається з цією думкою. 

Він говорить, що сенси не можуть бути кимось "ув'язнені". Ніхто не може бути їх 

однозначним власником. Ціннісну складову неможливо остаточно монетизувати. 

                                                           
18 Онищенко О. Креативні міста. Дзеркало тижня. 2018. №33. С. 11 
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Вдається володіти тільки матеріальним виразом, але не ціннісною складовою 

мистецького твору.  

– Чи не здається вам, що ця акція, скоріш, не про "привласнення сенсів", а 

критика того, що ми очікуємо "офіційної версії сенсів", правильних сенсів? Адже 

тепер усі очікують пояснень художника.  

– Була така цікава історія. Я почув її від одного сучасного письменника. Його син 

отримує завдання про батьків твір і запитує: "Тату, а що ти мав на думці, коли це 

писав?". Батько кількома словами відповідає. Виявилося, що відповідь автора не 

збігалася з офіційною версією. У цьому сенсі так – це критика споживацького 

ставлення. Ми налаштовані як споживачі: приходимо, читаємо табличку, яку написав 

куратор біля картини. Там усе пояснено, є інструкція до сприйняття. 

Цікавий момент – сучасне тестування. З одного боку, це дуже прогресивна річ, 

тому що дозволяє уникнути зовнішнього втручання. А з іншого – це спосіб засвоїти 

поверхові стандарти. Нам важко перевірити в тесті те, які естетичні переживання 

виявляє дитина після прочитання певного твору, але ми можемо перевірити, чи 

запам'яталися деталі, послідовність подій, імена головних персонажів тощо. І в цьому 

трудність, глухокутна ситуація, парадоксальність. З одного боку, нібито позитивні речі, 

а з другого – як же людина навчиться мислити? Якщо, звісно, можна навчити мислити. 

Деякі педагоги кажуть: "Я вас учу мислити". Я не знаю, чи можна навчити мислити, це 

все одно, що навчити літати. Певні речі, радше, можуть, як казав Мераб Мамардашвілі, 

збудити в нас потребу осмислення. 

Тут можна говорити про літературу, переклади, освіту. Існують певні ідеологічні 

структури, які нав'язують нам шляхи або підходи до того, як тлумачити ті чи ті 

проблеми або факти. Проте, за великим рахунком, це наша справа формувати смисли 

тих явищ, з якими ми в житті стикаємось. І це важливо. 

– Чи можна визначити в історії періоди, коли люди не ставилися до 

мистецтва як очевидні споживачі? 
– Звичайно, були такі періоди. Ми можемо сказати, що споживацький підхід до 

культури виникає, умовно кажучи, з формуванням національних держав та буржуазних 

революцій у Європі, коли соціальні відносини увійшли в капіталістичну систему. Втім, 

існували часи, коли мистецтво відігравало, наприклад, виключно сакральну функцію. 

Ніхто не прагнув вирізати і повісити в себе вдома наскельний живопис або відтворити 

в себе на тілі татуювання, лише тому, що цей образ популярний у твоєму осередку. В 

середньовіччі творче обдарування не вважалося твоєю особистою заслугою. Вміння 

творити – це прерогатива Бога. Митець мав фактично відпрацьовувати цей дар. З 

певним ритуалом підходити до процесу: молитись або пройти низку депривацій. Отже, 

творення супроводжувалося певною ритуальністю. Це сакральний вимір, а він далеко 

не споживацький. 

– Куди поділася сакральність сьогодні? Перейшла в інший вимір чи просто 

нівелювалася? 
– Тепер існує технічна можливість зробити мистецтво споживацьким. Раніше 

мистецтво обмежувалося засобами його творення: живопис, музика, пластика, 

архітектура тощо. Коли ж з'явилися засоби відтворення, виникла можливість 

тиражування. Про це писав Вальтер Беньямін. З одного боку, це демократичний підхід, 

тому що не всі, приміром, можуть побачити Мону Лізу, позаяк не мають змоги поїхати 

в Лувр, зате отримують шанс ознайомитися з репродукцією. З другого боку, чи можна 

задовольнитися лише відтворенням, а не безпосередньо пережити цей образ. Проте є ще 
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один аспект: ти приїздиш в Лувр, Мона Ліза огороджена, купа людей робить селфі на її 

тлі. На кожний плюс почасти з'являється свій мінус. 

Сакральність розвіялася, в принципі. Але не варто впадати в розпач з цього 

приводу... Чи намагатися її повернути. 

– Я вас і не підштовхую.  

– Це і неможливо, зрештою. Все одно, що повернутися до якихось архаїчних форм 

існування суспільства. 

– В одному з ваших інтерв'ю була фраза, що Ніцше – людина, яка зумовила 

спосіб мислення сучасності. Яким є спосіб мислення сучасності? 
– У Ніцше була фраза: "Бог помер". Вона стала кардинальним викликом. 

Більшості людей навіть тепер у своїх думках важко зізнатися, що найвищого гаранта 

їхнього буття не існує. Але віддавна чимало людей живе так, ніби Бога немає. Вочевидь, 

можна по телебаченню демонструвати, як ми ходимо до церкви, ставимо свічки. А 

потім, наприклад, у специфічний спосіб розподіляється бюджет. Або ми вважаємо, що 

обираємо собі керманича, такого собі "великого Іншого", а далі він сам має зробити все 

як належить. А ми лише будемо висловлювати незадоволення тим, що бачимо. Оце й є 

ситуація "смерті Бога". Іншими словами, більше немає тієї "номінації", під яку ми 

можемо підвести поняття фундаментальних цінностей нашого буття. Ніхто не береться 

їх визначати. 

Бог був гарантією, а коли він помер – цінностей не стало. Чи здатні ми їх замінити, 

так само, як вставляємо собі зуби замість тих, що повипадали? Просто викинути одні і 

встановити якісь нові. Звідки ми беремо цінності? Хто, власне кажучи, нам їх дає? 

Ніцше відповідав так: життя диктує нам, що є найбільш цінним. Він не знайшов 

універсальної формули, але вважав волю до могутності проявом реалізації життя. Не 

тільки фізичної, а й тієї, що дозволяє нам розвиватися. Самоперевершуватися. А 

оскільки немає межі самоперевершення, немає й цінностей, які б виконували роль 

остаточного опертя. Тому їх треба кожного разу винаходити. А всякий виклик життя 

стимулює нас до формування нових цінностей. Таким, певно, і має бути спосіб 

мислення сучасності. Мислення в умовах, коли не існує фундаментального опертя. 

Коли виявляється, що наше завдання – його сформувати. 

– З одного боку, ми сходимося на тому, що фундаментальні цінності 

піддаються сумніву. З іншого – домовляємося, що вони змінні. І врешті бачимо, як 

межа цінностей і прийнятного розширюється, відбуваються рухи за права будь-

кого на будь-що. Чому тоді ми так тяжіємо до правильності? До єдиного 

трактування? Того самого привласнення сенсів. Призупинення процесу думання. 

Ми купуємо твори мистецтва і ховаємо в приватні колекції, хочемо володарювати 

ідеями. Школи досі вимагають правильних знань і відповідей. Це ж абсурд. Невже 

ми паралізовані страхом? 
– Ну, якась правильність усе ж має бути. Інша річ, що в неї вкладати. Людям іноді 

дуже важко впоратися з багатоманіттям. Якщо брати до уваги теперішню ситуацію і 

радянські часи безпосередньо, то пригадуємо: люди звикли до того, що є певна матриця, 

за яку виходити не можна. А коли з'ясувалося, що ця матриця за різних обставин 

розвалилася або її підвалини вже згнили, виникає альтернатива та плюралізм. І з цим 

якось незатишно стало жити, бо нічого не ясно, ніхто не каже, куди йти, який вибір 

робити. Людина розгублена. 

Знову ж таки. Коли ми голосуємо, обираючи керманича, ми делегуємо йому право 

вирішувати за нас. Нам стає легше, бо не треба так багато і часто ухвалювати рішення. 
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Ми очікуємо від нього певних стандартів: поведінки, компетенцій. А з другого боку – 

це питання відповідальності. Також важливо пам'ятати, що, користуючись 

інструментом "делегування", потрібно бути готовим коригувати, дискутувати, 

обговорювати. А це ж марудна справа. Консенсус – дуже складна річ. Якісний стандарт 

придумати важко. 

– Ви кажете, що мислення неможливо навчити. Але що тоді робити з дітьми? 

І як їм навчитися взаємодіяти зі світом, в якому так багато можливостей і щоденно 

потрібно обирати?  
– Його потрібно розвивати. Не можна перенести схеми, які є в нас у голові. Не 

можна змусити когось їх перейняти. У цьому сенсі не можна навчити мислити. 

Мислення можна розвивати. Створювати ситуації, в яких воно виникає. За допомогою 

певних "кейсів": через прочитання й обговорення літератури, через досвід сприйняття 

творів мистецтва. Обговорюючи щось, ми створюємо такі ситуації, в яких з дитиною 

або взагалі з людиною, може щось відбутися. Ми створюємо ситуацію потрясіння, від 

якої і виникає мислення. Тому я проти того, що мислення можна навчити. Навчити 

можна арифметики – додавання, віднімання. Мислення ж навчити не можна. Ми самі 

часто перебуваємо в ситуації "не мислення". Адже мислення – це унікальна річ, вона не 

з усіма трапляється. І ось що парадоксально! Його не можна запланувати. Сказати: "В 

мене є думка і я її буду думати з 16:00 до 18:10". Це профанація, так не буває. Про такі 

речі міркували вже згадані нами Ніцше й Мамардашвілі.  

Мислення – це те, у що ми потрапляємо, що з нами стається. І тому варто 

апелювати до сфери культури, адже вона містить у собі чимало потенційних 

мисленнєвих викликів. Коли ми, наприклад, згадуємо старших підлітків, ми говоримо 

про людей, що вже намагаються розібратися у питаннях "Що таке справедливість?", 

"Що таке добро або зло?", "Що таке прекрасне або потворне?". Це відбувається, бо в 

їхньому життєвому досвіді є певний, нехай і незначний, накопичений матеріал, на 

підставі якого вони вже можуть це робити. А коли ми показуємо їм, як це відбувалося в 

культурі з різними людьми, в різні часи, в різних традиціях, ми "пробуджуємо" ці 

раритетні моменти мислення. Адже підлітки мають зрозуміти позицію або логіку, 

відмінну від тієї, що в них уже сформувалася. В цьому сенсі неможливо навчити, а 

можна розвивати. 

– Як бути з дітьми, в яких період становлення власних цінностей проходить 

у час знецінених суспільних цінностей, відсутності точки опори? За моїми 

спостереженнями, дітей, які сьогодні потрапляють у розумне думаюче середовище, 

де немає однозначно хорошого чи поганого, де присутній нігілізм (у хорошому 

розумінні цього слова), це ламає, вони потрапляють у нігілістичну порожнечу. Не 

бачать сенсу жити чи навіть спробувати розібратися. Вони підсідають на 

наркотики та алкоголь, будучи мислячими. "Лихо з розуму". З ними відбувається 

те, що з нами, зазвичай, у років 30. З нами все було по-іншому. Ми в їх віці 

вивільнялися від кайданів, від матриць... І вже потім, у наступній кризі, спочатку 

не бачили, а згодом шукали нових сенсів... Але в нас було вже напрацьовано 

більше інструментів, як з цим упоратися. Що ви про це думаєте? Чи є якась думка, 

що ми можемо з цим робити взагалі? У філософському плані. 

– Ви знаєте, я не думаю, що ми маємо виробити якісь жорсткі превентивні заходи. 

Певною мірою їхній стан "на межі" навіть необхідний. Потрапляння в "межові ситуації" 

– не завжди є однозначно поганим. Дослідники архаїчних суспільств і ритуалів, як от 

Арнольд Ван Геннеп або Віктор Тернер, помітили таку річ: етапи існування кожної 
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людини супроводжує певний "пороговий стан", "gap". Власне, таке собі провалля, 

своєрідна порожнеча, ніщо. Вони називали це станом лімінальності. Це й є певний 

поріг. Тобто ми всі, окремі люди чи навіть суспільства, проходимо кризи. Часто криза є 

тим, чого нам хочеться уникнути. Але це привід, щоб подумати, куди ти рухаєшся. Так 

от, усі ми, дорослішаючи, проходимо такі кризові періоди лімінальності, порогові 

стани, порожнечі. У новому світі більше відповідальності, роботи, і це часом нас лякає. 

Ми прагнемо зупинити цей стан, не хочемо піти далі, але такі стани необхідні. Це 

"інкубаційний період", який дозволяє оговтатися, прийти до тями.  

І тут наша справа не уникати і не позбавляти дитину цього стану. Не потрібно весь 

час створювати зону комфорту. Це своєрідне щеплення, яке треба пройти, тому що 

таких станів буде багато і вони будуть різними. Якщо весь час створювати ситуації 

зручності чи нав'язливо вирішувати за дитину чи за підлітків їхні проблеми, то вони 

потім не зможуть пройти наступний етап, ніколи не вийдуть із лабетів залежності чи, 

наприклад, депресії. Я вважаю, що це своєрідний виклик, який потрібно допомагати 

долати. Можливо, це видається жорстоким, але наше завдання лише показувати або 

розповідати: "А я в цей період робила чи робив отак". Це може не допомогти, але 

створює ситуацію ілюстративності. Можна читати книжку, дивитись кіно, хтось любить 

слухати, як з ним розмовляють якісь друзі чи старші приятелі, батьки. Ну, до батьків у 

такому віці не дуже прислуховуються... Вони видаються занудами… Тому важлива, 

можливо, інша людина, до якої може в такому віці виникнути довіра. Я пам'ятаю, що в 

мене були такі вчителі. Моя відповідь – не створювати весь час комфортної ситуації, а 

радше допомагати рухатися в лабіринті. 

– Тобто думка в тому, щоб навчити не боятися жити ні з чим) з "ніщо"? 
– Ви знаєте, часто "ніщо" ми зводимо до абсолютної порожнечі. От, наприклад, у 

Східній традиції це не так. "Ніщо" – це потенційна можливість проявитися будь-чому. 

Це цікавіше. Ніщо як сфера можливостей. Але це вже інша розмова. Хоча тут можуть 

бути суттєві спекуляції. 

– Виходить, переживши "ніщо", можна стати диваком, який створить щось 

інше, нове. 
– Можливо й так, але не треба ставити собі строге завдання бути виключно 

диваком» [19].  

КЕЙС «РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ». 

«Останнім часом Національну академію наук часто критикують за низьку ефективність 

діяльності її наукових підрозділів в частині новітніх технологічних розробок: їх 

впровадження дозволило б вийти на світовий ринок. І дуже часто, оскільки наукові 

підрозділи академії беруть активну участь у формуванні технічної політики держави, 

така критика є справедливою. За даними Світового банку, упродовж 1993–2015 рр. 

частка України у виробництві глобального ВВП знизилася більше ніж удвічі і становить 

0,12%, що нижче таких країн, як Марокко, Ангола або Судан. 

А якщо зважити на те, що у 2017 р. понад 50% товарного експорту України 

припадало на сировинні ресурси, а за 2000–2015 рр. питома вага реалізованої 

інноваційної продукції в обсязі промислової скоротилася майже у 7 разів і склала в 2015 

р. 1,4%, то це ще раз підтверджує справедливість критики. 

                                                           
19 Нікольчева М. Креативність у шаленстві. Дзеркало тижня. 2018. №41. С. 13.  
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Між тим Національна академія наук, попри загальновідомі її надбання за останні 

роки, про що свідчать інтерв'ю її президента Б.Є. Патона, має значний науковий 

потенціал. 

Так, за даними на 1.01.2017 р., загальна чисельність працівників складала понад 

31 тис., в т.ч. майже 28,8 тис. – у наукових установах: серед них 2,4 тис. докторів наук 

та 6,8 тис. кандидатів наук. У структурі академії налічується 3 секції та 14 відділень, які 

об'єднують 159 наукових установ. 

В НАНУ діють центр проблем наукового забезпечення розвитку регіонів по м. 

Києву, інноваційний центр (11 осіб), центр інтелектуальної власності і передачі 

технологій (5 осіб) та п'ять регіональних наукових центрів подвійного з Міністерством 

освіти і науки підпорядкування. 

Така ситуація породжує кілька питань. 

Перше. Чому в столиці, де зосереджено майже 80% наукового потенціалу НАНУ 

та така ж кількість у складі вищих навчальних закладів, функціонує центр забезпечення 

розвитку регіонів по м. Києву? А що робиться в обласних центрах, включаючи міста-

мільйонники, які теж мають значні науково-технічні ресурси, але залишаються поза 

увагою керівних органів держави? Можливо, і з цієї причини частка затрат на НДДКР 

у ВВП країни дуже мала, в рази менша, ніж у таких країнах, як Австрія, Німеччина, 

Франція та ін.? 

Друге. Яким чином названі та регіональні наукові центри впливають на стан 

економіки в регіонах – з огляду на її конкурентоспроможність і можливість виходу 

регіональної продукції на європейський чи інший міжнародні ринки? 

Це питання заслуговує особливої уваги і додаткового вивчення. 

Третє. Чому серед 159 наукових установ НАНУ відділення економіки – це лише 9 

одиниць, або тільки 5% загальної кількості, при тому що економіка країни перебуває у 

занедбаному стані, в той час як у відділенні історії, філософії та права їх 17, загальної 

біології – 25, наук про землю – 15 тощо. 

Не кажучи про недостатнє фінансування академії (ця проблема загальновідома), 

поставлені питання і їхнє вирішення лежать у площині взаємодії керівництва академії 

та уряду країни. 

Які можливі сценарії розв'язання окреслених проблем, а отже – відродження 

національної економіки через посилення впливу наукового потенціалу Національної 

академії наук України? Їх досить багато, включаючи розробку стратегії розвитку, 

систему матеріального забезпечення, використання закордонного досвіду та ін. Але, як 

на мій погляд, без підвищення координаційної ролі держави і посилення 

відповідальності учасників процесу їх вирішення утруднено. 

Для наближення наукових підрозділів НАНУ економічного профілю до 

розв'язання проблем реальної економіки, в першу чергу її інноваційного розвитку, 

необхідно в короткі терміни зобов'язати їх розробити наукове обґрунтування 

рекомендацій та механізмів по відродженню промислового виробництва (в першу чергу 

машинобудування) в міських агломераціях, насамперед міст-мільйонників та обласних 

центрів, де збереглися залишки виробничого потенціалу, які дозволять на цій базі 

створити середній технологічний бізнес. 

В ті ж строки необхідно ухвалити рішення Президії НАНУ про закріплення за 

кожним науковим підрозділом економічного профілю міст-мільйонників та обласних 

центрів, зобов'язавши ці підрозділи поки що в межах виділеного фінансування на цей 
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період розробити реальні прогнози та організувати науковий супровід рекомендацій з 

розвитку міського промислового комплексу. 

А уряд має зобов'язати облдержадміністрації укласти з науковими структурами 

договори – на подальше фінансування цих робіт. 

За нашим переконанням, це дозволить розв'язати такі проблеми. 

Перша – це проблема зайнятості. Статистичні дані не відображають реальної 

картини цієї проблеми. Так, за даними Державної служби статистики, рівень безробіття 

в Україні складав у 2017 році 9,9%. І це без урахування того, що, за різними даними, за 

кордоном щороку працює від 6 до 8 мільйонів українців. Тільки у Польщі (згідно із 

заявою польського посла Яна Пєкло) працює та навчається 2 млн. українців. А що буде, 

якщо вони відгукнуться на заклики керівництва держави і повернуться на батьківщину? 

Де знайти хоча б половину робочих місць? Це потребує додаткового вивчення, і зробити 

його можуть тільки фахівці НАНУ. 

По-друге. Зважаючи на те, що в переробній промисловості, особливо у 

машинобудуванні, створюється до 70% доданої вартості (а з урахуванням суміжних 

галузей цей показник ще вищий), це дозволить збільшити щорічні темпи росту ВВП на 

1–1,5%. 

По-третє, збільшення обсягів виробництва з високою доданою вартістю 

автоматично спонукатиме до зростання зарплатні. А це у свою чергу збільшить 

відрахування до бюджету та Пенсійного фонду, оскільки ПФ протягом останніх років є 

дефіцитним, а зростання доходної частини бюджету дозволить збільшити обсяги 

фінансування його захищеної частини, підвищити зарплатню бюджетникам і пенсій – 

пенсіонерам. 

По-четверте. З підвищенням зарплатні і пенсій (при достатніх заходах уряду і 

Нацбанку щодо стримування інфляції) зросте купівельна спроможність населення 

(особливо тієї частини, у якої зарплатня і пенсія є основним доходом). Це дасть поштовх 

розвиткові внутрішнього ринку та збільшить обсяги роздрібної торгівлі та громадського 

харчування (на них в показнику ВВП припадає 15%). І це пришвидшить зростання ВВП. 

В засобах масової інформації та часто й у науковій літературі ці питання досить 

широко обговорюються. Проте значна кількість авторів схиляється до того, що достатнє 

фінансування НАНУ розв'яже всі проблеми. Однак я вважаю, що цього замало. 

Безумовно, питання фінансування потребує вирішення; але воно саме по собі не 

розв'язує проблему відродження промислового комплексу країни. Це завдання дуже 

складне. Взяти хоча б процес впровадження розробок у промислове виробництво. 

Не можу погодитися з твердженням деяких фахівців про те, що 

фундаментальними науками повинна займатися держава, а прикладними – бізнес. Так, 

для розвинутих країн це твердження справедливе, там накопичений значний 

технологічний бізнес з широкими можливостями освоєння виробництвом 

найсучасніших розробок. 

Але структура нашого українського бізнесу така, що превалює оптово-роздрібна 

торгівля та фінансове посередництво (близько 40%). Промислове ж підприємництво 

займає тільки 20%, а промисловість – 12,5%, в т.ч. великі підприємства, які здатні 

впровадити науково-технічні розробки у виробництво, складають лише 0,5%. 

Про яке «сприяння прикладній науці», котра повинна забезпечити технологічний 

прогрес в українській економіці, може йти мова? 



52 

Історичний екскурс показує, що промисловість з різних причин завжди неохоче 

сприймала науково-технічні розробки. Але планова економіка через систему 

примусових інструментів вирішувала (не завжди успішно) ці питання. 

Проте ця система вже давно відсутня, а нової країна не створила. Користуючись 

цим «вакуумом», у державі як гриби після дощу масово виникають громадські 

інвестиційні центри. Тільки в Одеській області їх налічується декілька. Майже всі вони 

спеціалізуються на грантах (закордонних, звичайно), які самі і використовують на 

всілякі семінари, «круглі столи», симпозіуми, поїздки за кордон. 

Але будь-якого серйозного впливу на інноваційну діяльність ні в областях, ні в 

цілому в Україні «грантоїди» не справляють. Таким чином, складається враження, що, 

мовляв, у державу ідуть інвестиції. Але ж ефективність їх нульова! 

Переконаний, що першим кроком створення означеної системи могло б бути 

запровадження при головах облдержадміністрацій та міських головах науково-

технічних впроваджувальних центрів, куди мають увійти регіональні наукові центри 

НАНУ зі своїм фінансуванням (як перший етап). 

Ці науково-технічні впроваджувальні центри повинні: 

а) розробляти стратегічні основи комплексного розвитку міста (з обов'язковим 

розвитком машинобудування) як на далеку (на час дії затвердженого генерального 

плану), так і на середньострокову перспективу; 

б) сприяти впровадженню науково-технічних розробок технічних вузів області на 

підприємствах, де є частка державної власності; 

в) разом з торгово-промисловими палатами областей проводити моніторинг 

попиту і формування потенційного портфеля пропозицій інноваційних продуктів. 

Можливі й інші сфери діяльності – залежно від специфіки виробничої діяльності 

областей. 

Для надання належної суспільної ваги створюваним формуванням і підвищення 

їх ролі у визначенні та розв'язанні проблем необхідно закріпити їх правовий статус. Для 

цього потрібен указ президента про створення таких комісій в областях та обласних 

центрах, яким затвердити їх можливий склад, принципи добору кадрів, права та 

обов'язки, передбачити їх фінансування за рахунок обласних і міських бюджетів, а 

також те, що голова комісії при обласній держадміністрації є членом її колегії, а голова 

міської – членом міськвиконкому. Вони підпорядковуються безпосередньо тільки 

голові облдержадміністрації та міському голові, а останні стають відповідальними за 

відродження промислового комплексу областей і міст. 

Це дасть можливість керівництву держави сконцентрувати ресурси (як 

інтелектуальні, так і фінансово-матеріальні) на початок розв'язання проблеми 

технічного розвитку суспільства, вибудувати чітку вертикаль влади та окреслити 

послідовність дій, розмежувати обов'язки усіх учасників і запровадити механізм 

відповідальності. Зрозуміло, що запропонованими заходами всіх проблем позбутися 

враз неможливо. Але з чогось треба починати. Це і може стати початком» [20].  

 

2.2. Висока концентрація соціального капіталу 

 

                                                           
20 Бутенко А. Не давайте гранти будь-кому! Інноваційну економіку побудує лише коаліція науки і 

влади. Газета 2000. 2018. №43. С. 7 
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Висока концентрація кваліфікованої робочої сили, талановитих, креативно 

мислячих особистостей в окремих центрах економічної активності, що пропонують 

найкращі умови працевлаштування та життя, а саме: в столичних регіонах та 

мегаполісах, є типовою рисою сучасності. Світ вже став «глобальним містом». 

Вже зараз більше половини населення світу – 3,3 млрд. осіб – мешкає в містах і 

мегаполісах і очікується, що до 2030 р. частка його збільшиться до 5 млрд. осіб [21, с. 1]. 

Прогнозується, що у 2025 р. кількість мегаполісів з чисельністю населення 10 і більше 

млн осіб в кожному сягне 30 одиниць, до числа яких увійдуть Токіо (Японія), Делі 

(Індія), Мумбаї (Індія), Сан-Паулу (Бразилія), Дакка (Бангладеш), Мехіко (Мексика), 

Нью-Йорк (США), Калькутта (Індія), Шанхай (Китай), Станбул (Туреччина), Карачі 

(Пакистан) та ін. Примітно, що у 1950 р. таких міст було всього два – Нью-Йорк і Токіо 

[22].  

Урбанізація тісно пов’язана з економічним розвитком. Міста забезпечують 

незрівнянно більш високі темпи економічного зростання, ніж сільські райони – в них 

виробляється понад 80% світового ВВП. За оцінками експертів, до 2025 р. на 100 

найбільших міст світу припадатиме близько 35% світового ВВП; 600 найбільших міст 

будуть генерувати 62% світового ВВП, відповідно 1000 – 68%, а 2000 – 75% світового 

ВВП (рис. 2.8).  

Регіони і міста, в яких зосереджений якісний людський капітал мають кращі 

умови для розвитку поряд з регіонами, багатими на природні ресурси. Так, 

британський урбаніст Чарльз Лендрі підкреслює, що людський розум, мотиви, уява, 

творчі здібності та потенціал жителів усе частіше розглядаються як стратегічний резерв 

розвитку міст і визначає їх майбутній успіх [23, с. 16]. На думку американського 

дослідника, автора теорії креативного класу Р.Флориди, сучасна економіка, по суті, є 

креативною економікою. При цьому робочим матеріалом креативності виступають 

знання та інформація, а її продуктом – інновації [24, с. 59].  

 

                                                           
21 United Nations Human Settlements Programme. The Global Urban Economic Dialogue Series. 2011. The 

Economic Role of Cities, Nairobi. – 45 р. 
22 United Nations Human Settlements Programme. The Economic Role of Cities. 2011. Nairobi. 45 р. 
23 Лэндри Ч. Креативный город / пер. с англ. Москва. 2006. 399 с.  
24 Флорида P. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / пер. с англ. Москва, 2007. 421 с.  
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Джерело: [25, с. 9] 

 

Рисунок 2.8 – Очікуваний внесок топ 2000 міст у зростання світового ВВП  

 

КЕЙС «ХМАРНА НАУКА». «Тенденції і перспективи створення "хмарних" 

проектів для потреб науки в Україні та Європейському Союзі. Стратегічним завданням 

української науки, як відомо, є долучення до Європейського дослідницького простору. 

В процесі виконання цього завдання постає низка дискусійних питань, одне з яких – 

створення "хмари" для потреб української науки. У 2017 р. на саміті European Open 

Science Cloud (EOSC) було прийнято Декларацію EOSC, і, як наслідок, виникла дискусія 

про створення "Всеукраїнської хмари відкритої науки". Однак, хоч у назві EOSC і є 

термін "cloud" (з англ.–"хмара"), до класичних "хмар" цю організацію, що перебуває 

нині на стадії створення, зарахувати не можна. Пропонована стаття ставить за мету 

визначити основні відмінності між класичною "хмарою" та EOSC і встановити сенс і 

перспективи реалізації проекту "Всеукраїнської хмари відкритої науки". 

Що є "хмара", та в чому сенс її існування? "Хмара", або "хмарне сховище", – 

це модель зберігання даних, де цифрові дані сортуються в логічні пули, a фізичне 

зберігання охоплює кілька серверів (і часто на різних місцях (локаціях). Фізичне 

середовище "хмари" зазвичай належить хостинговим компаніям, які керують цим 

середовищем.  

У науковій сфері діяльності хмарні технології забезпечують можливість 

віддаленого доступу до комп'ютерних потужностей із метою проведення 

обчислювальних операцій та зберігання даних.  

Основний мотив використання "хмар" (як у науковому, так і в бізнес-середовищі 

та виробництві) – зниження витрат на обладнання за рахунок використання зовнішніх 

комп'ютерних потужностей, об'єднаних у "хмару", що дозволяє організаціям економити 

ресурси на створення і утримання власної е-інфраструктури та її технічне 

                                                           
25 United Nations Human Settlements Programme. (2011). The Economic Role of Cities. Nairobi. 45 р. 
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обслуговування. Особливо актуальне використання "хмар" при реалізації окремого 

проекту. 

"Хмара" є е-інфраструктурою. Е-інфраструктура – це дослідницьке середовище, 

що підтримує інноваційне отримання, зберігання, управління та інтеграцію даних, їх 

глибинний аналіз, візуалізацію та інші обчислення, а також інші послуги обробки 

інформації, які надаються через мережу Інтернет, не обмежуючись рамками однієї 

інституції. Залежно від основних напрямів застосування потужностей "хмари", вона 

може бути віднесеною до дослідницьких, соціальних, бізнесових та інших е-

інфраструктур. "Хмара", у класичному розумінні цього терміну, є лише засобом для 

обробки нових даних та зберігання старих. 

Створення "хмари" на основі наявних дослідницьких е-інфраструктур України 

для потреб української науки є актуальним питанням, яке потребує грунтовного 

вивчення. Наразі в Україні створені потужності Українського національного гріду 

(УНГ), що використовуються у процесі реалізації окремих європейських дослідницьких 

проектів. Крім того, вже є досвід співпраці УНГ та окремих наукових установ у 

зазначеній сфері та перші спроби пілотних проектів створення віртуальних машин для 

потреб наукової діяльності. Важлива особливість – те, що цю е-інфраструктуру можна 

буде вільно використовувати і в разі повноцінної інтеграції державної дослідницької 

інфраструктури до Європейського дослідницького простору (ЄДП) і до EOSC. 

European Open Science Cloud (EOSC): сутність, процес становлення та стадія 

реалізації проекту 
Європейський Союз (ЄС) має намір отримати провідні позиції у світі в галузі 

організації роботи з дослідницькими даними та розвитку наук, які у своїй діяльності 

даними керуються (data-driven science). Основними шляхами ефективного досягнення 

цього наміру було визначено: забезпечення дослідників вільним доступом до наявних 

даних та надання дослідникам ЄС загальнодоступного віртуального середовища із 

сервісами для обробки даних [26]. 

З метою реалізації зазначеного наміру розроблено концепцію Відкритої науки 

(Open Science), що є набором практик, покликаних зробити наукові процеси і результати 

прозорими та доступними поза межами дослідницької групи. Основний принцип 

Відкритої науки полягає в тому, що "наукові дані, отримані за рахунок державних 

коштів, мають бути загальнодоступними"[27]. Також запропоновано створити 

Європейську хмару відкритої науки (European Open Science Cloud–EOSC)[28] – 

віртуальне середовище, яке має працювати згідно з концепцією відкритої науки. 

Єврокомісія презентовувала своє бачення EOSC у квітні 2016 р. вEuropean Cloud 

Initiative. Передбачається, що EOSCбуде фундаментальним реалізатором концепції 

Відкритої науки та цифрової трансформації науки, пропонуючи будь-якому науковцю 

(одиничній дослідницькій інфраструктурі, консорціуму тощо) можливість доступу та 

повторного використання всіх дослідницьких даних, які були отримані у процесі 

                                                           
26 European Cloud Initiative — Building a competitive data and knowledge economy in Europe.  

URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-

competitive-data-and-knowledge-economy-europe 
27 Open Innovation, Open Science, Open to the World — a vision for Europe. URL: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe 
28 European Cloud Initiative — Building a competitive data and knowledge economy in Europe 

URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-

competitive-data-and-knowledge-economy-europe 
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досліджень, профінансованих за державний кошт, без обмеження кордонами та 

науковими дисциплінами. 

Імплементація проекту EOSC є чітким пріоритетом політики Європейських 

досліджень та інновацій. Проект підтриманоЄвропейською радою[29] і 

Європарламентом[30]. 

Базові принципи імплементації EOSC викладені в Декларації EOSC 

[31]. Єврокомісія підтримує імплементацію EOSC як федералізованої моделі за рахунок 

об'єднання наявних європейських дослідницьких інфраструктур (включно з е-

інфраструтурами) рамкової програми Horizon 2020 (далі Н2020), таких як проекти і 

програми ESFRI.  

Єврокомісія планує і вже забезпечує необхідну фінансову підтримку для 

імплементації EOSCяк проекту в межах Н2020. Сукупний бюджет 2016–2020 рр. 

становить 600 млн євро. 

Реалізованим проектом на шляху до створення федерації EOSC є EOSC-hub, 

навколо якого будуватиметься ядро федерації EOSC. EOSC-hub фінансується Н2020 

(грантовий договір №777536) та доповнюється внесками European Grid Infrastructure 

(EGI). EOSC-hub поєднує низку провайдерів із наміром створити дослідницький хаб – 

одну точку контакту для дослідників та інноваторів. 

Задля створення загального каталогу дослідницьких даних, послуг і софту для 

досліджень та обчислень EOSC-hub залучає провайдерів з EGI, EUDAT CDI, INDIGO 

DATA CLOUD та інші європейські дослідницькі е-інфраструктури. EOSC-hub тісно 

співпрацює з GEANT, OPEN-AIRE та EOSC-pilot з метою здійснення відповідних 

сервісних пропозицій для дослідницьких об'єднань Європи. 

Таким чином, EOSC-hub можна розглядати як об'єднання наявних дослідницьких 

е-інфраструктур у Європі, створене з метою фізичної реалізації проекту федерації 

EOSC. 

Також було запущено пілотну версію EOSC-pilot (Project ID: 739563). Результати 

роботи пілотної версії дали підтвердження щодо доцільності реалізації проекту EOSCна 

міжгалузевому та пан-європейському рівнях. 

4 квітня 2017 р. затверджено дорожню карту імплементації EOSC, в якій зведено 

результати консультацій зі стейкхолдерами та країнами-членами, презентовано 

необхідні дії, що наразі ведуться, та приблизні терміни їх виконання. З урахуванням 

усього попереднього досвіду, в т.ч. EOSC-pilot, визначено шість напрямів роботи для 

імплементації EOSC та терміни виконання поставлених завдань.  

Розробляються: 

архітектури федерації (вирішення питання поточної фрагментації); 

управління даними з урахуванням FAIR-підходу (цей підхід полягає в тому, шо 

дані мають бути такими, які можна знайти-Findable, мати до них доступ-Аccessible, 

сумістити-Interoperable та повторно використати-Reusable); 

                                                           
29 COUNCIL CONCLUSIONS ON THE TRANSITION TOWARDS AN OPEN SCIENCE SYSTEM 

URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf; 

URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0052+0+ 

DOC+XML+V0//EN  
30The EOSC Declaration. URL: https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf; 

URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020). 
31Implementation Roadmap for the European Open Science Cloud URL: http://ec.europa.eu/research/ 

openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_paper_en.pdf#view=fit&pagemode=none  
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каталогізації наявних та розробкою нових послуг для учасників EOSC; 

доступу та інтерфейсу (механізм доступу і розробка зовнішнього вигляду точки 

входу до EOSC); 

правила участі для різних активних учасників (країн-членів ЄС, асоційованих 

країн та ін.) EOSC; 

системи управління федерацією. 

Отже, EOSC – це федерація, що об'єднуватиме дослідницькі інфраструктури 

Європи (в т.ч., е-інфраструктури та програми/проекти ESFRI) в єдиний віртуальний 

науковий простір, де кожному досліднику-члену EOSC (одиничній дослідницькій 

інфраструктурі, консорціуму тощо) буде надано доступ до: 

всіх наразі наявних наукових даних, отриманих за державний кошт, з можливістю 

їх використання у своїх власних дослідженнях (каталог даних); 

до інформації про доступні послуги та потужності дослідницьких  

е-інфраструктур з можливістю їх використання (каталог маркету сервісів);  

до інформації про наявні дослідницькі інфраструктури, про діючі програми та 

проекти, про консорціуми, що вже існують та створюються, з можливістю долучення і 

співпраці (каталог дослідницьких інфраструктур). 

Дослідник матиме право: 

подавати інформацію про ті послуги, які він сам може надавати на базі своїх 

потужностей (каталог маркету сервісів); 

надавати пропозиції своїх власних проектів та здійснювати пошук зацікавлених 

партнерів у межах федерації (каталог дослідницьких інфраструктур). 

Натомість дослідник зобов'язаний: 

передавати всі отримані дані в загальний доступ у разі фінансування досліджень 

за державний кошт (каталог даних). 

Таким чином, федерація EOSC як така не може вважатися суто е-

інфраструктурою, хоча фізична її реалізація забезпечується саме на базі наявних 

європейських е-інфраструктур. Це контрастує з баченням EOSC як класичної "хмари", 

що створюється лише для цифрової обробки наукових даних (обчислення, аналіз, 

зберігання тощо). EOSC не є "хмарою", у класичному її розумінні. 

Переваги та вади створення "Всеукраїнської хмари відкритої науки". Перш 

за все, слід відзначити, що однією з основних причин створення EOSC є сучасна 

фрагментація дослідницьких інфраструктур Європи. Для України така проблема – не 

настільки гостра. Перелік наукових організацій, що функціонують в Україні у межах 

однієї галузі науки та ведуть дослідження за схожими спрямуваннями, своєю кількістю 

значно поступається відповідному переліку організацій країн ЄС. До того ж в Україні 

вже є організації, які виконують об'єднавчу функцію в межах держави (наприклад, 

профільні академії наук). Таким чином, актуальність створення "Всеукраїнської хмари 

відкритої науки" (Ukrainian Open Science Cloud – UOSC) як організації, повністю 

аналогічної EOSC, для України трохи менша, ніж EOSC для ЄС. Нижче наведено 

SWOT-аналіз щодо створення UOSC як організації, аналогічної EOSC.  

Таким чином, незважаючи на наявні переваги, у створенні UOSC є низка вад, що 

мають істотний вплив на євроінтеграційний процес державної дослідницької 

інфраструктури України. 

Які висновки? 1 вересня 2017 р. остаточно набрала чинності Угода про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 
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Відповідно до п.2 статті 375 зазначеної угоди, "співробітництво між Сторонами 

спрямовується на сприяння залученню України до Європейського дослідницького 

простору". 

Для реалізації цього пункту участь українських дослідницьких інфраструктур в 

EOSC є необхідним заходом фактичного об'єднання з європейськими інфраструктурами 

в єдиний віртуальний Європейський дослідницький простір. 

Оскільки правила вступу до EOSC дослідницьких інфраструктур країн-членів ЄС 

та для асоційованих країн поки що не сформовані (першу версію заплановано 

представити на 1 квартал 2019 р.), то встановити рівень залучення державної 

дослідницької інфраструктури України у федерацію EOSC наразі неможливо.  

 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Переваги та вади створення "Всеукраїнської хмари відкритої  

 науки" 
Однак, у будь-якому випадку, об'єднання здійснюється на основі принципів, 

зазначених у Декларації EOSC. Одним із її ключових акцентів є готовність визнавати 
принцип "Відкритої науки": "доступ до даних повинен бути відкритий за 
замовчуванням для всіх результатів досліджень, що фінансуються з державного 
бюджету, допускаючи певні обмеження лише у виправданих випадках захисту 
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персональних даних, конфіденційності, прав інтелектуальної власності, національної 
безпеки і т.п.". 

Принцип "Відкритої науки" наразі в Україні офіційно не застосовується. Без 
такого офіційного застосування ні створення UOSC, ні залучення державної 
дослідницької інфраструктури України у федерацію EOSC відбутися не може [32].  

 

2.3. Виклики глобальної конкуренції 

 
Сучасна наука шукає відповіді на виклики загострення конкуренції на світових 

ринках та об’єктивних процесів глобалізації. Професор Кардифського університету 
Великобританії Ф. Кук коментує таку тенденцію наступним чином: «Зростаюча 
глобалізація ринків різко змінила конкурентне середовище більшості компаній. Не лише 
на зовнішніх ринках, але і на внутрішніх ринках, вони стикаються з інтенсифікацією 
конкуренції за ціною, часом та якістю. Для того, щоб залишатися 
конкурентоспроможними їм доводиться змінювати організацію свого бізнесу, у тому 
числі інноваційну діяльність, відносини зі споживачами та постачальниками. 
Безумовно, такі компанії будуть більш успішними у відновленні та збереженні 
глобальної конкурентоспроможності, якщо вони скористаються перевагами свого 
середовища» [33, с. 2].  

В умовах стрімко наростаючої Четвертої індустріальної революції чимало 
регіонів і міст, зокрема старопромислових, знаходяться в складній ситуації переходу від 
суто промислової спеціалізації, яка переважала в XX ст., до економіки, в якій провідну 
роль відіграватимуть ключові технології. За оцінками Всесвітнього економічного 

форуму, такими ключовими технологіями стануть [34, с. 1]: штучний інтелект і 

робототехніка; повсемістні мережеві пункти віддаленого зв’язку; віртуальна 

реальність; виробництво добавок; блокчейн та розподілені бухгалтерські 

технології; нові прогресивні матеріали і наноматеріали; накопичення, зберігання 

та передача енергії; нові обчислювальні технології; біотехнології; геоінженерія; 

нейротехнологія; космічні технології.  
Видання Business Insider прогнозує, що у найближчі 5 років відбудеться 

кардинальна зміна способу життя людей, діяльності компаній та урядів. Інтернет речей 
(IoT) пожвавить розвиток економіки на основі даних і остаточно поєднає фізичний та 
електронний світи. Так, за оцінками, до 2023 р. [35]:  

                                                           
32 Василенко А., Мозолевич Г. "Хмарна" наука. Дзеркало тижня. 2018. № 30. С. 13. 
33 «The increasing globalization of markets has drastically changed the competitive environment for most 

companies. Not only on foreign markets but also on their home market they are confronted with intensive 

price, time and quality competition. To stay competitive they have to restructure their business organization, 

including their innovation activities and consumer and supplier relationships. Obviously companies are much 

more successful in regaining and retaining global competitiveness if they benefit from the specific advantage 

of their environment» (Див.: Cooke P. Strategies for regional innovation systems:  

learning transfer and applications. Centre for advanced Ssudies Сardiff university (Prepared for  

UNIDO World Industrial Development Report), 2001. 25 р. URL: http://www.paca-

online.org/cop/docs/P_Cooke_Strategies_ for_regional_innovation_systems.pdf.  
34 The Readiness for the Future of Production Report 2018. World Economic Forum. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf. 
35 Shelagh D. How the Internet of Things will transform consumerism, enterprises, and governments over the 

next five years. Business Insider. 2018. July 19. URL: https://www.businessinsider.com/iot-forecast-book-

2018-7.  
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лише у США кількість інтелектуальних домашніх пристроїв перевищить 1 млрд 
дол. США, при цьому на одну родину припадатиме близько 725 дол. США;  

у світі буде запущено близько 6 млн роботизованих систем виробництва, а 
щорічні витрати на промислові рішення IoT досягнуть близько 450 млрд дол. США;  

уряди по всьому світу вкладатимуть значні кошти у розвиток розумних міст, які 
будуть оснащені розумними камерами, вуличними ліхтарями, системами контролю 
дорожнього руху в режимі реального часу, управління комунальними послугами, 
боротьби зі злочинністю та шкідливими екологічними факторами; щорічні інвестиції у 
цю сферу сягнуть майже 900 млрд дол. США.  

Як влучно зазначає іспанський архітектор Хосе Асебільо, місто має звикнути до 
таких змін, як ми звикли до смартфонів і комп’ютерів [36]. На зміну важкій 
інфраструктурі, технологізованим офісним будівлям, недружнім міським просторам, 
похмурість і стагнація яких впливає на настрій жителів та ефективність їх діяльності, 
прийдуть нові урбаністичні моделі, які базуватимуться на нематеріальній складовій, а 
точніше – на розумних технологіях і даних як засобах вирішення актуальних викликів 
сталого розвитку міст – економічних, соціальних та екологічних проблем.  

Поштовх до таких трансформацій, на переконання Х. Асебільо, повинен йти від 
жителів, тому що люди – це і є міста. Як казав давньогрецький історик Фукідід: «Місто 
– це люди, а не стіни». Всі люди – різні, а тому і міста різні. «У багатьох мегаполісів 

… схожі проблеми, але рішення для них не можуть бути ідентичними. Масштаб 
міста, його складність, розуміння проблем його жителями народжують конкретні 
рішення» [37], вимагають пошуку свого специфічного шляху розвитку.  

Деякі дослідники – з метою систематизації умов здійснення інноваційної 
діяльності та вироблення на цій основі стратегій та політики підтримки інновацій – 
поділяють регіони на групи. Так, Ф. Тьоттлінг і М. Тріппл [38] виокремлюють 
центральні, периферійні та старопромислові регіони. Як приклад, наведемо опис 
старопромислових регіонів. Такі регіони спеціалізуються на «старих» галузях, які, на 
думку вчених, навряд чи будуть швидко розвиватися в майбутньому; в них переважають 
великі підприємства з «вузькими технологічними траєкторіями». Дослідницькі 
організації та університети орієнтовані на традиційні галузі і технології; освіта 
сконцентрована на технічних навичках, у той час як управлінські навички та сучасні 
компетенції нерідко відсутні. Дії учасників інноваційних процесів слабо скоординовані, 
а в регіонах переважають інкрементні інновації, які не ведуть до радикальних змін і 
застосовуються локально (на якомусь виробничому ланцюжку чи підрозділі 
підприємства), ефект від їх упровадження є нетривалим і, як правило, обмежується 
одним-двома роками. Прикладами таких регіонів є Рурська область у Німеччині, земля 
(у минулому герцогство) Штирія в Австрії, Уельс і Північно-Східна Англія, які 
спеціалізувалися на важких галузях промисловості, і швейцарська Jura Arc з її 
годинниковою промисловістю, трансформована у високопродуктивну галузь завдяки 
поєднанню традиційних технологій (мікротехніки) з новими технологіями 
(мікроелектронікою, новими матеріалами, оптикою).  

                                                           
36 Прямая речь: Бывший главный архитектор Барселоны — о трансформации старого центра и крупных 

городов. The Village. 2012. URL: https://www.the-village.ru/village/city/city/114559-lektsiya-hose-asebilo-

eks-glavnyy-arhitektor-barselony. 
37 Там само. 
38 Tödtling F., Trippl M. One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach. 

Research Policy. 2005. № 34 (8). Р.1203–1219. 
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КЕЙС «АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА». «Є лише один спосіб 

забезпечити стійкий, довготривалий добробут народу – створити ефективну економіку. 

Як це зробити – питання дуже складне, над ним ламали голови та списи тисячі 

економістів і державних діячів. Воно не має єдиної відповіді, бо кожна історія 

економічного успіху особлива. Але є одна складова, без якої не обійшлася жодна 

успішна країна. Ефективна економіка неможлива без підприємця. Що більше в країні 

реалізованих підприємців, то вища конкуренція, задоволеніші споживачі, швидший 

прогрес. Тоді країна нагадує тренований організм спортсмена, готовий установлювати 

нові рекорди. Що менше підприємців, то слабший розвиток, а країна скидається на 

статичне болото. 

Далеко позаду. Найкращий показник для аналізу підприємництва – кількість 

активних компаній. Вона показує, наскільки взагалі підприємницький хист поширений 

і реалізований у країні. Її динаміка допомагає зрозуміти, розвивається держава чи 

занепадає, а також вказує на те, наскільки вагомі перешкоди доводиться долати 

підприємцеві, щоб реалізувати свої проекти. 

В Україні Держстат визначає активне підприємство як статистичну одиницю, що 

займається реалізацією продукції, робіт та послуг і має найманих працівників. І цим 

наше визначення відрізняється від європейського, яке враховує і підприємців, які (поки 

що) нікого не наймають. Неуніфіковані з ЄС визначення активних підприємств, 

запізнілість та обмеженість публікацій даних про них ускладнюють аналіз бізнес-

демографії в Україні. Але не можуть приховати реальну картину, яка дає багато 

інформації для роздумів. 

За даними Держстату, на кінець 2016-го в Україні функціонувало 606 тис. 

активних підприємств (до кризи 2014–2015 років їх було майже стільки само – 670 тис.). 

Якщо відкинути агробізнес і держуправління та оборону (щоб мати змогу порівнювати), 

то вийде 121 активне підприємство на 10 тис. населення – так звана густота активних 

підприємств (див. «Бідні, бо пасивні»). Це не просто мало, а дуже мало порівняно як зі 

східноєвропейськими країнами, так і з розвиненими країнами ЄС. Найближча до нас за 

цим показником Франція має в півтора раза більше активних підприємств. На графіку 

видно, що для переважної частини країн цей показник перевищує 200, для деяких – 

понад удвічі. Важливий момент: густота підприємств є фактором не рівня розвитку 

країни, а радше легкості ведення бізнесу в ній. Найвищий показник в Естонії, яка відома 

своїми реформами, проведеними для стимулювання підприємницької діяльності, і яка в 

останньому рейтингу «Легкість ведення бізнесу» від Світового банку посіла 12-те місце. 

Найнижчий показник у Франції, економіка якої розвинена та структурована, але 

водночас дуже зарегульована та соціально спрямована. 

Важливе доповнення. Щоб картина була повною, треба враховувати й 

підприємців-одноосібників, які працюють без найманих працівників. Частина з них у 

майбутньому розширюватиме бізнес, почне наймати й таким чином перейде в розряд 

більших за розміром і чисельністю зайнятих. Тож є фундаментом, основним джерелом 

поповнення сукупності активних підприємств із найманими працівниками. Вона 

містить концентрат підприємницького хисту, показує бізнес у зародку. Інша частина – 

просто представники вільних професій чи сімейного бізнесу. Обидві ці категорії дуже 

економічно й соціально важливі, бо, ймовірно, є основою середнього класу в кожній 

країні. 

Пласт підприємців-одноосібників дуже потужний у багатьох європейських 

країнах (див. «Бідні, бо пасивні»). Наприклад, у Чехії, Словаччині та Литві густота 
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таких підприємців-одноосібників значно перевищує 500 на 10 тис. осіб населення, тобто 

принаймні кожен 20-й їхній громадянин – підприємець. Це приклади тих країн, які 

намагаються якомога повніше розкрити потенціал внутрішнього підприємництва, щоб 

завдяки йому досягти високих темпів економічного зростання, а згодом і пристойного 

рівня добробуту. Натомість у Хорватії, Румунії, Болгарії цей пласт значно менший, тож 

не дивно, що рівень їхнього економічного розвитку помітно нижчий, ніж у країн, які є 

лідерами за згаданим показником. У Франції кількість підприємців-одноосібників 

більш як удвічі переважає показник для Німеччини, але це пояснюється культурою 

підприємництва, адже німці традиційно фокусують активність на рівні середніх 

підприємств (міттельштандів), тож у них ділова активність концентрується не серед 

одноосібників, а серед уже сформованих підприємств із найманими працівниками, за 

густотою яких Німеччина випереджає Францію. 

Українські викривлення. Держстат не дає статистики активних підприємців-

одноосібників по Україні. Тому доводиться аналізувати фізичних осіб-підприємців 

(ФОП). До них належать всі чи майже всі одноосібники, принаймні ті, хто працює 

легально. Але вони включають не тільки їх, бо деякі ФОП мають найманих працівників 

і, напевне, потрапляють до переліку активних підприємств (із найманими 

працівниками), за якими Держстат публікує інформацію. 
 

 
 

Якщо порівнювати українських ФОП із одноосібниками з інших країн (це ми 

робимо з наведеними вище зауваженнями), то виходить така картина (див. «Викривлена 

реальність»). Якби ФОП були виключно одноосібниками, то станом на 2016 рік за 

показником їхньої густоти (майже 360 ФОП на 10 тис. осіб населення) Україна була б 

десь посередині переліку проаналізованих країн. Це нібито непогано й дає багатьом 
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підстави стверджувати, що в нас досить розвинене підприємництво. Але якщо 

проаналізувати структуру ФОП, то стане зрозуміло, що нам до Європи як до Китаю 

пішки. 
 

 
По-перше, 54% ФОП в Україні – це торгівці, представники галузі «Оптова та 

роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів». З одного боку, щоб 

торгувати на базарі, також потрібні певні навички, готовність брати на себе ризик тощо. 

Утім, щоб купити дешевше й продати дорожче, великого розуму чи підприємницького 

хисту не потрібно. Тож ця складова вказує не так на наявність підприємницького хисту 
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в Україні, як на його низьку якість. Якщо її не враховувати, то густота ФОП у нас буде 

на рівні країн із найменшими показниками для підприємців-одноосібників. Це ближче 

до дійсності. З другого боку, така чисельність торгівців свідчить про те, що людям 

просто нікуди подітися й нема за що взятися. Вони мусять якось заробляти на 

проживання, але не здатні придумати щось складніше для заняття підприємництвом, бо 

бракує знань. Що розвиненіша країна, що насиченіший та диверсифікованіший ринок 

праці вона має, то менше в ній кіосків, базарів, стихійних торгівців на вулицях. В 

Україні торгівців (кіосків, бабусь, мандрівних базарів) дуже багато. Це не що ніше, як 

показник низького рівня розвитку та економічної безвиході. 

 По-друге, аномально висока в нас і густота ФОП, що працюють у галузі 

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність». Імовірно, 

йдеться здебільшого про перевізників. Це зрозуміло, бо після торгівлі, мабуть, 

найпростіша ідея для бізнесу – пригнати з Європи ненове авто й перевозити вантажі чи 

пасажирів. Це має певні наслідки. Перший – ринок вантажних перевезень 

перенасичений, водії вантажівок годинами чекають своєї черги, щоб завантажитися 

зерном, буряками, львівським сміттям чи ще чимось, бо мають багато конкурентів. 

Заробітки невисокі, а мороки з неновими автівками ой як багато. Щоправда, перевізники 

цим не надто переймаються, бо вибору в них як такого немає. 

Другий – пасажирські перевезення неякісні, часто-густо людей транспортують у 

застарілих бусах, переобладнаних із вантажних, щоб менше платити за розмитнення. За 

оцінками міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в Україні понад половина 

пасажирських перевезень здійснюється без відповідних документів. Якість 

автотранспорту в рази нижча, ніж навіть у Туреччині, не кажучи про країни на захід від 

нас. Саме тому в ЄС перевезеннями займаються досить великі компанії, які зазвичай 

мають ліцензію та виконують усі вимоги до своєї роботи. Тому в них перевізників-

одноосібників менше, зате якість послуг куди вища. Отже, показники ФОП у 

транспортній галузі – це також наслідок простої ідеї та безвиході. 

По-третє, численною категорією ФОП є підприємці, що працюють в 

інформаційно-телекомунікаційній галузі. Мабуть, ідеться здебільшого про 

програмістів. Тут також є своя особливість. Так, клас українських програмістів досить 

високий. Якби вони мешкали в іншій країні, то, ймовірно, працювали б на якусь ІТ-

компанію, що пропонує ринку кінцевий продукт. Але в Україні мало хто намагається 

розвивати такі компанії, бо є ризик, що почнуться часті «маски-шоу» та візити інших 

зацікавлених поживитися з чужого заробітку. Додайте сюди проблеми з 

інтелектуальною власністю та захистом прав на неї – і картина стане повною. Тому наші 

програмісти воліють працювати як ФОП на аутсорсі в іноземних компаній, щоб 

якнайменше перетинатися з державними органами та законодавчим полем. Наслідок – 

помітно вища густота ФОП-айтішників (передусім одноосібників), натомість у рази 

менша густота активних підприємств ІТ-галузі, що мають найманих працівників. Відтак 

українська ІТ-галузь викривлена під тиском наших реалій, що дуже добре засвідчують 

показники активних підприємств і ФОП. 

Нарешті, у нас низька густота будівельників – як одноосібних підприємців, так і 

підприємств із найманими працівниками. Якщо порівнювати з європейськими країнами, 

то ми відстаємо у 3–10 разів. Причина одна: більшість наших будівельників працюють 

нелегально. Галузь переважно в тіні. Це стосується і одноосібників, і бригад, і компаній, 

які можуть наймати тисячі людей, але майже всю зарплату платити їм у конвертах без 

жодних соціальних зобов’язань. Будівельники у нас завжди в надлишку, тож їхня 
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вартість низька, а плинність велика. Галузь дуже циклічна, тому компаніям вигідніше 

наймати на проект робітників і позбуватися їх після перших сигналів кризи. Тож у 

наших умовах працювати офіційно, з тривалими трудовими відносинами – велика 

розкіш для будівельних компаній. Якби переважала така практика, підприємства галузі 

одразу втрачали б конкурентоспроможність і вилітали з ринку. 

Водночас якщо поглянути на галузевий розподіл активних підприємств, які мають 

найманих працівників, то неозброєним оком видно, що в Україні занадто багато тих, які 

надають «Інші послуги». Що це за послуги, лишається лише здогадуватися. Але, 

ймовірно, левова частка підприємств, які належать до цієї галузі, або фіктивні, або 

заробляють на тому, щоб допомагати реальному бізнесу виживати, просто працювати 

чи навіть досягати успіху в економічному середовищі, яке маємо на сьогодні. Розвинене 

«деструктивне» підприємництво також є показником рівня розвитку економіки. 

Анемічний розвиток. Якби за наявної низької кількості та викривленої структури 

активних підприємств Україна мала високі темпи створення нових, проблема не була б 

такою гострою. Адже нові, потенційно якісніші одиниці поступово витісняли б з 

економічного ландшафту все старе й відстале. Але, на жаль, і тут наша країна пасе 

задніх (див. «Гнітюча рівновага»). За результатами 2015 року (свіжіших даних від 

Держстату немає) в Україні відношення новонароджених активних підприємств до 

загальної їхньої кількості становило 7,7%. За цим показником ми перебуваємо 

посередині переліку аналізованих країн. Але якщо взяти до уваги, що загальна кількість 

компаній, від якої рахується приріст, у нас дуже низька, то й приріст буде далеким від 

необхідного. Фактично густота народжених підприємств, тобто їхня кількість на 10 тис. 

осіб населення, нижча тільки у Франції та Німеччині, економіки яких занадто розвинені 

й усталені, щоб мати високі темпи приросту. Понад те, невисокий темп народження 

повністю нівелюється одним із найшвидших темпів смерті підприємств. У 2015-му ці 

два показники для України були рівними, що зумовлювало цілковитий застій 

у чисельності та структурі. Звісно, можна апелювати до того, що 2015-й був кризовим.  

Однак у 2013-му, останньому некризовому році, за який Держстат опублікував 

дані, темп народження підприємств був не набагато вищим – 9,1%. Темп смерті (6,6%) 

давав змогу отримати невелике додатне сальдо, але його замало для того, щоб 

найближчим часом наздогнати сусідні європейські країни за густотою активних 

підприємств. За неофіційними даними, опублікованими у ЗМІ, 2017-го в Україні 

створено понад 70 тис. компаній, що допомогло вийти на темп народження понад 10%. 

Якби він зберігся на роки й супроводжувався низьким темпом смерті підприємств, то 

через одне – два десятиліття український економічний ландшафт наситився б до рівня 

наших західних сусідів. Але сьогодні про це можна тільки мріяти. 
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Глибокі причини. З наведеного аналізу видно, що показники демографії 

підприємств гнітючі, навіть якщо брати до уваги лише наявні обмежені дані, які 

публікує Держстат. Наш разюче низький рівень підприємницької активності особливо 

помітний на тлі європейських країн. Сама наявність величезних диспропорцій 

у показниках демографії підприємств України вже свідчить про те, що тут ми 

перебуваємо за мільйони світлових років від ЄС, ніби граємо в нижчій лізі та змушені 

вирішувати завдання зовсім іншого рівня, ніж Європа. 

Важливо, що це проблема не сьогоднішнього дня й, можливо, навіть не періоду 

незалежності. Тож підстав звинувачувати конкретно нинішню владу немає. Покладати 

вину можна хіба що на всі уряди незалежної України, та й то не за їхні дії, а за системну 

бездіяльність. Але для того, щоб зрозуміти масштаби проблеми, потрібно спробувати 

проаналізувати, чому ми маємо те, що маємо. Причин може бути кілька. 

Головною причиною, що лежить на поверхні, є поганий інвестиційний клімат. 
Підприємства – це живі організми, які народжуються, ростуть, помирають. Якщо їх 
порівняти з рослинами, то європейські країни (особливо східноєвропейські, які провели 
ліберальні реформи, на кшталт Естонії) для них немов тропіки, у яких росте все, а 
рослинність буяє в будь-яку пору року. Натомість Україна для підприємств – суворе 
Заполяр’я, у кліматичних умовах якого мало хто може вижити, а якщо й виживе, то 
вегетативний період (зростання, розвиток) триває вкрай недовго (від кризи до кризи). 
Недаремно умови діяльності підприємств називають саме (інвестиційним) кліматом: у 
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нас він не просто несприятливий, а гнітючий, тобто нищить навіть те, що відносно 
здорове. 

Що призвело до формування такого інвестиційного клімату, давно й усім відомо: 
ненаситні силовики, які постійно тиснуть і наганяють страх, намагаючись поживитися; 
корумповані судді, спроможні очевидні справи вирішити на користь зловмисника; 
винахідливі заради власної вигоди чиновники, готові принагідно ускладнити життя 
підприємцю; незламні олігархи, які вбивають конкуренцію в усіх галузях, до яких 
тільки торкнуться. Мабуть, кожна країна у світі є раєм для певної категорії людей. 
Наприклад, США (Кремнієва долина, але не тільки) – рай для інноваторів, Нова 
Зеландія – рай для поціновувачів природи, Росія – рай для бандитів, скандинавські 
країни, кажуть, є раєм для найманих працівників, Естонію вважають раєм для 
підприємців. А от Україна – рай для силовиків, чиновників та олігархів: у них тут 
величезні можливості мати все й водночас мінімум шансів бути покараними. Із 
розвитком підприємництва це ніяк не в’яжеться. 

 Друга причина, також дуже важлива, – низький рівень бізнес-освіти українців чи 
навіть економічної грамотності. Хай там що ми кажемо, а більшість із нас народилася 
за планової економіки й багато хто так і не засвоїв принципів та правил ринкової 
економічної системи. Навіть якщо в людині спить підприємницький геній, без належних 
знань він так і залишиться латентним. Максимум, на що спроможеться така особа, – 
торгівля на базарі чи автомобільні перевезення, що й показує українська статистика. У 
багатьох успішних країнах діти змалку вивчають у школах бізнес-лідерство чи 
економічну грамотність. Це вимога самого життя. Натомість у нас про ринкову 
економіку діти трішки дізнаються лише в старших класах, та й то не всі, а в університеті 
загальноосвітній курс пробігають так, аби було. Українська система освіти випускає 
людей, абсолютно не готових працювати та конкурувати в умовах ринкової економіки, 
не кажучи вже про заняття підприємництвом. З цієї причини наша бізнес-демографія не 
покращиться, навіть якщо інвестиційний клімат вдасться зробити значно 
сприятливішим для підприємця. 

Не останньою серед причин слабкої підприємницької активності є трудова 
міграція. Між емігрантом і підприємцем чимало спільного: обом доводиться брати на 
себе значні ризики, втілюючи задумане, йти в невідоме та «з коліс» боротися з 
непередбаченими обставинами. Тому велика ймовірність того, що чимала кількість 
українців – трудових мігрантів – це втрачені для країни підприємці. За кордоном вони 
ніколи не досягнуть того, чого могли б досягти тут, але в Україні свої сили не спробують 
ніколи, бо тут занадто багато перешкод. Тобто підприємницький хист може просто 
хронічно покидати країну разом із трудовими мігрантами. Користаючись із 
можливостей за кордоном, вони упускають їх тут. Від того країна втрачає більше, ніж 
ці люди. Ось ключова річ, яку треба усвідомлювати. 

Нарешті, слабкі показники бізнес-демографії мають і набагато глибші, ментальні 
причини. Головна з них – це страх. У ХХ столітті було винищено стільки 
підприємливих українців, передусім куркулів, але не тільки, що боязнь виділятися із 
сірої маси могла вкоренитися в наших генах. За радянських часів ціла державна машина 
наганяла страх на людей, винищуючи та переслідуючи ініціативних і креативних, 
зокрема підприємців. Союзу немає вже 27 років, але його нішу успішно зайняли 
силовики, чиновники, політики та багато інших. Вони постійно нас чимось лякають. 
У підсумку замість того, щоб відкрити власну справу, людина заплітається в павутинні 
запитань без відповіді. А що як у мене не вийде? Що я робитиму, коли вилечу в трубу? 
А що як на мене «наїдуть»? Як мені пройти цю бюрократичну тяганину? Навіщо мені 
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вся та морока? Підтримки нізвідки немає й не буде, зате претендентів на готовеньке 
знайдеться чимало – достатньо лише досягти мінімального позитивного результату. Ось 
цей страх не тільки не дає суспільству розкритися та реалізувати свій потенціал, а й 
паралізує підприємницький хист на рівні країни. Бо не може бути творення й розвитку 
там, де йдеться про боротьбу за виживання. Це один із законів природи, добре 
відображений у нашій реальності та показниках демографії підприємств України» [39]. 

Проблеми структурних, технологічних та інституційних змін в економіці 
старопромислових регіонів досліджуються й українськими вченими [40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 
47]. Найбільш широко вони представлені у працях вчених Інституту економіки 
промисловості НАН України, деякі з яких виконані у співпраці з польськими колегами. 
Так, у роботі [48, с. 17] її автори розділяють промислові регіони України на дві групи: 1) 
регіони з переважною часткою гірничодобувних галузей та металургійної 
промисловості (до них віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Луганську 
області); 2) регіони з розвиненою переробною промисловістю, у структурі якої домінує 
харчова індустрія і машинобудування (Полтавська, Харківська і Київська області). На 
думку вчених, друга група регіонів має кращі умови для структурної перебудови 
економіки, оскільки технологічна база підприємств є менш консервативною та значно 
більшою мірою орієнтована на впровадження інновацій, ніж вугільні шахти чи 
металургійні заводи, розташовані в регіонах першої групи.  

 
2.4. Специфіка соціокультурного середовища 

 
Специфічне соціокультурне середовище існує в окремих містах та приваблює 

висококваліфікованих працівників не лише кар’єрними перспективами, але й високими 
стандартами життя. Так, американський економіст, автор теорії креативного класу 
Р. Флорида вважає, що такі міста характеризуються наявністю широкого спектру різних 
видів креативної діяльності та, відповідно, талановитих працівників; соціальною 
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неоднорідністю суспільства (що проявляється у наявності серед місцевого населення 
представників різних етнічних та національних груп); толерантністю (підтверджується 
присутністю значної кількості сексуальних меншин) та різноманітністю культурного 
життя. Крім того, в містах з вищенаведеними характеристиками для представників 
креативного, науково-освітнього класу зазвичай існують низькі вхідні бар’єри на ринок 
працевлаштування та локальне соціальне середовище. У межах країни, як правило, 
існує один або два, рідше – три чи більше центрів тяжіння для креативних і 
високоосвічених працівників. У такому середовищі креативний клас може бути вільним 
у своїх діях і самовираженні, «де, – за словами Р. Флориди, – всі форми творчості – 
художня та культурна, технологічна та економічна – можуть вкоренитися та 
процвітати» [49]. Ч. Лендрі стверджує, що успішні міста мають багато спільного: в них 
мешкають «яскраво мислячі індивідуальності», діє велика кількість творчих 
організацій, формуються чіткі та зрозумілі політичні цілі, в них широко поширене 
лідерство. Все це «проявляється в сміливих громадських ініціативах, в ризикованих 
приватних інвестиціях, в мережах, що утворюють щільну тканину взаємопов’язаних 
комерційних і суспільно корисних проектів» [50, с. 25].  

При цьому варто звернути увагу на таку показову тенденцію: якщо в XIX столітті 
основні виробництва, що визначали потужність економіки, створювалися навколо 
джерел природної сировини і транспортних шляхів, то в новому тисячолітті найбільш 
ефективні інноваційні підприємства з’являються там, де сконцентрований зовсім інший 
ресурс – люди, а точніше – активний творчий клас населення [51, с. 15-16; 52]. Тобто 

тенденція, яка в попередні роки обумовлювала формування промислово розвинених 

регіонів і міст, та полягала в тому, що люди як робоча сила пересувалися за 

виробництвом, змінилася на протилежну – сьогодні вже виробництво слідує за 

людьми, точніше воно з’являється в тих містах і регіонах (креативних центрах), 
де людям комфортно і приємно жити.  

Отже, закономірно, що регіони і міста з їх локальними конкурентними перевагами 
стають природними осередками інноваційного розвитку, вони на більш вигідних 
засадах можуть інтегруватися у світогосподарські зв’язки, глобальні виробничі та 
технологічні ланцюжки, надаючи можливість підприємствам розширювати доступ до 
нових знань, ресурсів і ринків.  

КЕЙС «ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО». «Одного разу в Донецькому техуніверситеті, 
де років 15 тому я працював професором кафедри промекології, студентка-заочниця 
складала мені іспит із екологічної безпеки, однак на жодне, навіть найпростіше 
запитання відповісти так і не змогла. "Візьмімо металургійний завод, – кажу я, – які в 
нього фактори забруднення природного середовища?" – Тривале мовчання. – "Ну що в 
метзаводу з димової труби викидається?" – з надією підказав я. – "Чавун!" – радісно 
випалила студентка.  Присягаюся, це не студентський жарт, на жаль, це сувора 
вишівська реальність! Можливо, зараз вам її відповідь здалася смішною, але тоді я не 
засміявся. Я... злякався. Сам не знаю, чого, – чи то її моторошнуватої дрімучості, чи то 
тієї ж таки  чавунної болванки, яка чомусь вилетіла із заводської димової труби й ось-
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ось шваркне мене по голові, і тоді я вже не зможу працювати професором (але доцентом, 
мабуть, ще зможу...).  

Ще одне зауваження. Англійську для навчання в університеті треба вчити, як казав 
Жванецький, "тщательнее". Якщо, приміром, ви, трохи вивчивши англійську, прийдете 
в американський госпіталь і скажете там: "Ай хев пейн ін спайн"  
(I have pain in spine – У мене біль у хребті) – вас направлять у нейрохірургію. Якщо ж 
ви вчили вимову абияк, переплутали звучання слів і заявите в лікарні "Ай хев пайн ін 
спейн" (I have pine in Spain – У мене сосна в Іспанії) – вас направлять до психіатра…  

* * * 
Університети й коледжі США поділяються на два типи: приватні і "штатські" – 

тобто фінансовані з бюджетів окремих штатів (федеральних "держвишів" у США немає: 
історично склалося так, що освіта не згадується в Конституції США у 1787 р. Батькам-
засновникам США, очевидно, було не до того). Всі університети у США – платні, 
безкоштовної післяшкільної освіти у США немає взагалі.  

Післяшкільна освіта у США багатоступенева, вчитися треба буде довго, важко й 
дорого. Але справа варта заходу. Після середньої школи (high-school) американські діти 
зазвичай ідуть в community college (ну, а хто багатший – у приватний, престижніший). 
Такий коледж еквівалентний першим двом (загальним) курсам університету. Після 
коледжу йде університет (точніше, Undergraduate School всередині університету), і 
через два роки навчання ви отримуєте  ступінь бакалавра (bachelor). Наступні два роки 
– навчання в Graduate School (але, як правило, в якомусь іншому університеті, вищому 
за рейтингом) – і ви отримуєте майстра (Master's degree). Провчившись після майстра 
ще два-три роки – можна отримати вчений ступінь Phd. (Але слід розуміти, що захист 
дисертації у США не веде  до автоматичного просування по службі або до підвищення 
зарплатні, – це всього лише гарний запис у резюме, не більше; у США платять виключно 
за результат праці, а не за гарні папірці з печатками). Після бакалавра можна також 
вступити на два-три роки у спеціалізовану "вищу школу" – Law School або Business 
School, бажано вже при якомусь знаменитому університеті "з першої світової десятки". 
Але не так усе просто: для того, щоб тільки бути допущеним до конкурсу, треба 
скласти  (і успішно, всередині топ-5%!) спеціальний величезний і 
надзвичайно  складний тест – GMAT у бізнес-школу або LSAT – у лоєрську. (Є ще 
Medical School – але це "окрема пісня"). 

Ось після навчання в одній із таких суперпрестижних "School" вам майже 
гарантована робота в престижному місці за хорошу зарплату (для початку – 75 тис. 
дол./рік). Але безбідним життям ви заживете не скоро, – адже, припустімо, за два роки 
навчання в Harvard, Stanford або Yale University вам доведеться викласти 50 тис. дол. 
х2=100 тис. дол., плюс 180 тис. дол. за Business School, разом – 280 тис. дол., які ви, 
швидше за все, візьмете в банку в кредит і  10 років віддаватимете  з відсотками. Але 
потім, до 40 років, коли ви повернете кредит, а ваша зарплатня підскочить до 300–500 
тис. дол./рік (якщо будете працювати по 10–12 годин на добу, включно з  вихідними, – 
а це не кожен витримає, бо може настати т.зв. "синдром вигоряння"), ви станете 
заможним американцем; можна буде і будинок купити (знову в кредит, але тепер уже 
не тяжкий), і дітей завести (раніше – ніяк!). Якщо ж ви закінчите "штатський" (тобто не 
приватний престижний) університет, – це коштуватиме  значно дешевше – 25–35 тис. 
дол./рік, але й робота після нього вам світить "пісніша", та й знайти її буде важче. Зате 
якщо ви з незаможної сім'ї і   добре навчаєтеся, – в такому університеті вам дадуть 
щорічний безоплатний грант на кілька тисяч доларів і можливість працювати всередині 
університету (так зв. "work-study" – 34 години на день за 7 дол./година).  
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Ще раз хочу підкреслити виняткову важливість того, щоб навчатися  у США в 
"правильному" університеті, тобто в університеті з "першої світової десятки": це деякі 
університети з т.зв. "Ліги плюща" (Ivy League) – Гарвард (Harvard), Прінстон (Princeton), 
Єль (Yale), а також Массачусетський Технологічний (MIT), University of Chicago і три 
Каліфорнійських університети Тихоокеанського узбережжя – Stanford (Стенфорд), 
Caltech (Каліфорнійський Технологічний), Berkeley (Берклі).  

Чому? Ось уявіть, ви закінчуєте навчання в американському університеті й  
за півроку до фінішу починаєте шукати роботу (наприклад, отримуєте  
бакалавра/майстра економіки або фінансів). Звісно, ви прагнете потрапити в "хороше 
місце": великий відомий банк, велику консалтингову компанію тощо, для чого 
складаєте резюме й розсилаєте його по корпораціях (певна річ, попередньо потрібно 
зайти на сайт кожної з них і ретельно вивчити всі відкриті вакансії на предмет 
відповідності їм вашої реальної кваліфікації ("skill") та вашого резюме. Далі (увага!) 
ваше резюме потрапляє до  рук  (тобто в комп'ютер) агента з "відділу кадрів" (Human 
Resources) однієї з престижних корпорацій, куди ви надіслали резюме. Що зробить цей 
агент із вашим резюме? Він  насамперед дивиться: а який університет ви закінчили? І 
якщо це не "перша десятка", далі він, як правило, вашого резюме не читає, й ніякої 
відповіді на своє резюме ви взагалі не отримуєте, – на жаль, суперкорпoраціям не 
цікавий ваш диплом із відзнакою з якогось Zadrischensk University. Більше того, в 
перелічених вище "крутих" університетах щовесни прямо в університетських холах 
представники цих найбажаніших "суперкорпорацій" влаштовують "базар": сидять там 
за столиками, і кожен студент (із високим балом, звісно) може безпосередньо  підійти 
до кожного з них зі своїм резюме, а не надсилати його "наосліп". Тож якщо вже 
витрачати сімейні грошики на американську освіту – то тільки в університетах "першої 
світової десятки"…  

Важливим елементом передових університетів США є т.зв. GARAGE ("Гараж"). Ні, 
це не крита стоянка автомобілів, це місце для студентських стартапів (там є безкоштовні 
потужні комп'ютери із просунутим софтом, стенди й верстати для виготовлення і 
монтажу електроніки та моделей тощо). Назва "Гараж" відсилає до факту, що багато 
знаменитих корпорацій у  Silicon Valley починалися (через безгрошів'я!) студентами в 
реальних гаражах: так, два молодих стенфордських випускники, Вільям Г'юлетт і Девід 
Паккард, нашкребли аж 540 доларів (!) і свій перший прилад склали  в орендованому 
гаражі в Пало Алто, – так почалася знаменита нині корпорація "hp" з оборотом 111,5 
млрд дол. і 302 тисячами   співробітників. Талановиті студенти не чекають диплома й 
не розсилають свої резюме,  – вони з 2–3 курсу йдуть в університетські "Гаражі" зі 
своїми "божевільними" ідеями. У цих "Гаражах" працюють інструктори топ-рівня, 
переважно  відставники з керівного складу Hewlett-Packard, Microsoft, Lockheed Martin 
і т.ін. Наступним поколінням ("цифровим поколінням" – "digital generations") уже не 
варто покладатися на найману роботу в держустанові, на заводі або в корпорації, на 
стабільну зарплату, медстраховку і на майбутню пенсію. Їм знадобиться активніша 
життєва позиція. Їм доведеться запитати себе: що я реально хочу й можу робити? Яку 
справу я міг би започаткувати? Яким способом я можу зробити свій внесок у розвиток 
цивілізації й водночас отримати прибуток та забезпечити себе і свою родину? 

Цікаво, що саме з цих університетів "першої десятки" вийшли майже всі 
американські президенти і Нобелівські лауреати; крім того,  близько 20% членів 
китайського уряду здобули там освіту, – чи не звідси почасти "ростуть" видатні 
економічні успіхи Китаю? 
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 Під час  вступу в університети США будь-яка  корупція повністю виключається. 
Ось як, наприклад, у США вступають в університет: ви заходите на його веб-сайт і 
заповнюєте анкету (можна і в 10 різних університетів, – це коштує 60 дол. "за штуку"); 
окрім імені-прізвища та ін., туди вводяться ваші оцінки в коледжі (при цьому ваш 
середній бал множиться на коефіцієнт, що відображає місце вашого коледжу в 
міжнародному рейтингу: якщо це престижний коледж – тоді це одиниця, а якщо не дуже 
– то від 0,95 до 0,85), ваші перемоги на конкурсах, ваша громадська активність (дуже 
цінується поволонтерити десь у притулку для бездомних) тощо. Тобто на цьому сайті у 
вас з'являється своє "абітурієнтське вікно". Якщо захочуть щось перевірити, там 
з'являється запит на копію якогось документа (відсканувати і прикріпити). Ніяких 
вступних іспитів, ніяких особистих контактів ні з ким! Через певний  час у вашому 
"вікні" з'являється лист, який починається зі слова "Congratulate" (вітаємо) або "Sorry" 
(нам жаль); на "sorry" можна подати апеляцію, але зазвичай із 10 університетів мінімум 
2–3 вас приймуть. А ось  хабар давати попросту нікому!  

Списувати з інтернету студентам не можна, – в кожному  університеті є спеціальна 
програма Plagiary, яка тут-таки  вас "закладе" (всі домашні завдання виконуються  в 
електронному вигляді й "вішаються" на сайт викладача, і він одразу пропускає їх через 
Plagiary). Крізь цю ж "інквізиційну" програму проганяються й усі дисертації, – спробуй 
тільки щось "стибрити"! До речі, якщо студент попався на плагіаті – йому кінець: 
виганяють із "вовчим університетським квитком". Як що ж на плагіаті впіймали 
дисертанта – кінець не тільки йому; це кінець репутації його керівника разом із його 
науковою школою.  

Корупція виключена й на іспитах, які проводяться за принципом multiple choice: вам 
видають  аркуш, наприклад, із тридцятьма запитаннями, на кожне запитання 
пропонуються чотири відповіді (всі досить правдоподібні, але правильна – тільки 
одна!). Часу – одна година, тобто по дві хвилини на запитання (ви замальовуєте кружок 
навпроти вибраної відповіді); ще п'ять-шість таких самих запитань-відповідей пов'язані 
з обчисленнями, на них – по п'ять хвилин (це ще 30 хв). Далі викладач сканує ваш аркуш 
у свій комп'ютер, який, використовуючи простеньку програму, видає вашу оцінку 
(зазвичай за 90% і більше правильних відповідей – "А", 80% – "В", 70% – "С", нижче 
70% – "D" – тобто "незадовільно"!). Ох, суворі вимоги, – але ж, щоб потрапити в 
престижний університет, ще й треба навчатися не нижче "ей-майнус" (А-)!  

Основа популярності американських університетів – їхні найвищі міжнародні 
рейтинги. Виші  оцінюються міжнародними рейтинговими агентствами, наприклад 
найавторитетнішим QS World University Rankings (головний офіс – у Лондоні). У 2017 
році в його опитуваннях взяли участь 16 тис. найбільших роботодавців і 32 тис. 
провідних представників академічної спільноти за кількома критеріями: кількість 
лауреатів Нобелівської та інших престижних міжнародних премій, популярність 
навчального закладу серед міжнародної академічної спільноти  й в інтернеті (частота 
запитів у пошуковиках), розмір приватних інвестицій, цитованість їхньої професури в 
міжнародній науковій пресі, популярність випускників серед престижних роботодавців, 
відсоток іноземних професорів і студентів (наприклад, у 2012-му навчальному році в 
американські виші  вступило близько 700 тис. абітурієнтів із інших країн, половина їх  – 
китайці), співвідношення кількості студентів і викладачів тощо. Згідно  з QS World 
University Rankings-2017, до десятки найкращих вишів світу увійшли "американці": два 
технологічних  виші – MIT і Caltech, а також Harvard, Stanford, Yale, Berkeley, та  три 
"англійці" – Cambridge, Oxford і Imperial College; поруч – американські Princeton і 
Chicago. Найкращий російський виш – МГУ – 108-й, українських вишів  у списку "Топ-
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200" немає.  Достовірність такого рейтингу підтверджується й сумарним розподілом 
Нобелівських премій (за всіма номінаціями за всі роки): "чемпіон" тут США – 276 
лауреатів, вслід  іде Велика Британія – 102 лауреати.  

Щоб краще розуміти, що означає "один із найкращих університетів світу", важливо 
зазначити: "чистий" річний бюджет, наприклад, Гарварда – близько 4 млрд дол., a 
загальний обсяг його спеціального фонду (Endowment) становить 35 млрд дол. 
Професура першої півсотні світових університетів має індекс цитування (Science 
Citation Index – SCI) у сотні, а то й тисячі одиниць. Це означає, що ці професори не 
тільки публікують свої статті у престижних міжнародних журналах, – а ще й  сотні 
та  тисячі інших професорів такої ж високої кваліфікації читають наукові статті колег і 
посилаються на них у своїх статтях, публікованих у цих або інших журналах 
аналогічного рівня.  

Наприклад, типовий професор із "вищої університетської ліги" – професор 
Стенфордського університету (Каліфорнія) Себастьян Тран (Sebastian Thrun), директор 
Стенфордської лабораторії штучного інтелекту (SAIL), керівник проекту корпорації 
Google "Безпілотний автомобіль" ("Гугломобіль"). Перед безпілотним автомобілем 
відкриваються неймовірно широкі перспективи. Тільки у США машина претендує на 
нішу із сукупним виторгом 2 трлн дол. на рік. Технологія "автобезпілотника" в 
майбутньому має реальний потенціал зберегти тисячі життів і вберегти мільйони людей 
від травм,   як і визволити для економіки сотні мільярдів доларів – за рахунок: а) 
зниження кількості ДТП на 90%; б) до 60% економії часу водіїв і витрати палива за 
рахунок оптимізації шляху; в) розширення попиту на "Гугломобіль" (який зможе 
безаварійно водити навіть "блондинка з анекдоту"!). Тобто тільки для США йдеться про 
30 тис. урятованих життів на рік, про приблизно півтора мільйона відвернених травм і 
приблизно про 500 млрд дол. зекономлених страхових та  медичних виплат, а також про 
вдвічі менші витрати на моторне пальне  щорічно. (А в усьому світі, за даними ВООЗ, 
щорічно гинуть на дорогах 1,25 млн людей, із них 270 тис. пішоходів, а травмуються 
близько 50 млн, – уявляєте масштаби впливу цієї розробки?!).  

Чи багато нинішніх вишів України мають "кафедру відновлюваної енергії", 
"кафедру генного редагування", "кафедру квантових комп'ютерів", "кафедру 
наноматеріалів", "кафедру нейроінтерфейсів", "кафедру блокчейну", "кафедру 3D-
принтингу", "кафедру роботехнологій", "кафедру безпаливних двигунів" і т.д.? 

Бурхливі хвилі технологічних революцій на наших очах революційним чином 
змінюють не просто "перелік спеціальностей", а саму природу праці. Природні ресурси, 
праця й капітал у XXI столітті поступово втрачають свою цінність і значущість, а 
цінністю "номер один" стають ЗНАННЯ та  ІНТЕЛЕКТ. Нинішні  навчальна база 
і  якість викладання у школах та в  більшості вишів завтра призведуть до того, що 
наші  діти взагалі не зможуть знайти роботу. Ми мусимо навчати наших дітей бути 
інноваційними й творчими. Замість того, щоб субсидіювати МИНУЛЕ, 
треба  інвестувати в МАЙБУТНЄ! Бо ті країни, які не встигнуть або зовсім не зможуть 
адаптуватися до П'ятої технологічної революції, – ризикують залишитися на задвірках 
цивілізації…» [53].  

КЕЙС «SILICON VALLEY».  «Кремнієва долина змінюється, а її відрив від інших 
центрів високих технологій зменшується. Великий успіх зумовив чималі затрати й 
структурні зміни. Гараж, у якому в 1939 році народилася компанія Hewlett-Packard, нині 

                                                           
53 Краснянський М. Фактор чавуну. Чому випускники наших шкіл і вишів завтра не зможуть знайти 

роботу. Дзеркало тижня. 2018.  №33. С. 12.  
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перетворився на приватний музей – скромний пам’ятник ощадливій винахідливості й 
нестримному підприємницькому духові, які прославили Кремнієву долину. Але 
проїдьтеся автомобілем 20 хв у неминучих заторах із Пало-Альто до Саннівейла – і ви 
побачите пам’ятку зовсім іншого ґатунку. Тут не відбувалося нічого, пов’язаного з 
технологіями. Але в лютому невеличкий будиночок на три кімнати якраз із таким 
гаражем, у якому колись залюбки оселився б стартап, було продано за $2 млн – на 40 з 
лишком відсотків вище, ніж стартова ціна, – уже за два дні після оголошення про 
продаж. Для того регіону це новий рекорд. У перерахунку виходить $25 385 за 
квадратний метр. 

Своїм риторичним запитанням «Як можна заснувати стартап у гаражі, якщо цей 
гараж коштує мільйони доларів?» співзасновник інвестиційного фонду Mithril Capital 
Аджай Роян майже не перебільшує проблему. Величезний успіх місцевої технологічної 
індустрії призвів до того, що в Сан-Франциско, де розташована Кремнієвавартість 
життя стала найвищою в Америці. Медіанна ціна житлового будинку становить $940 
ооо – у 4,5 раза більше від середньої по США. Міністерство житла й містобудування 
вважає родину із Сан-Франциско, що заробляє менше як $120 ооо, малозабезпеченою. 

У результаті регіон, який довгий час притягував людей, починає витісняти їх. Із 
Кремнієвої долини виїжджає більше американців, ніж переїздить туди. У 2017-му деякі 
округи в цьому районі пережили найбільший сукупниі внутрішній відтік населення за 
останній десяток рокі: (див. «Скрізь добре, але вдома задорого»). У нещодавньому 
дослідженні, проведеному аналітичним центром Bay Area Council, 46% мешканців 
району затоки Сан-Франциско заявили про наміри виїхати протягом «кількох 
наступних років» (у 2016-му таких було лише 34%). 

 

 
 

Це не просто приклад того, як людей зі скромнішим доходами виживають 
підприємливі й жадібні до нажив технарі. На цьогорічній неформальній хакерській 
конференції FOO Camp дуже багато учасників зібрала сесія п: назвою «Чи слід 
виїжджати з району Затоки?». Вони ділилися наболілим: дорожнечею життя, 
транспортними проблемами й нездоровою культурою одержимості грошима. «Нині 
багато талановитих інтелектуалів виїжджає або відмовляється переїздити сюди», – 
розповідає Д. Розенсвейґ, генеральний директор освітньо-технологічної компанії Chegg 
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(округ Санта-Клара). «Важко уявити собі, що хтось ще може заснувати стартап у 
Кремнієвій долині. Я, напевно, не зміг би», – каже Джеремі Стоппелм власник 
рецензійного сайту Yelp. «Мабуть, я вже ніколи подужаю відкрити ще одну компанію в 
районі Затоки» зізнається один із засновників публічної інтернет-компанії. За його 
словами, для наступного проекту він залишить у районі Затоки невелику команду, а 
більшість розробників програмного забезпечення та менеджерів керівної ланки 
найматиме в інших містах, де нижчі й вартість мізків, і ризик, що їх переманять 
конкуренти. 

Кремнієва долина все ще залишається тим місцем, де можуть процвітати нові ідеї, 
де можна заробити величезні статки, вигадати й принести на ринок продукти, які 
змінять життя мільйонів людей. Але завдяки своєму успіху в минулому вона перестала 
бути тим ферментом, яким була колись, і навряд чи знову домінуватиме у світі 
технологій так, як це було протягом минулих десятиліть. Вартість життя та ведення 
бізнесу змусить ще більше людей покинути регіон. Панування компаній, які створили 
нинішнє багатство Кремнієвої долини, змінюватиме шляхи до успіху тих, хто 
залишиться. А несприятлива державна політика й далі підриватиме динаміку регіону. 

Ціле покоління. На додачу власні продукти й послуги Кремнієвої долини щораз 
більше полегшують заснування бізнесу в будь-якому іншому місці з підтриманням 
зв’язку з культурою Кремнієвої долини за допомогою обміну повідомленнями, 
відеоконференцій і співпраці в онлайн-режимі. Змінивши спосіб роботи компаній, така 
технологія робить дедалі доступнішою віртуальну присутність у Долині, тоді як 
більшість персоналу (чи й майже весь персонал) перебувають десь-інде. Жоден інший 
технологічний центр у цьому великому світі не стане таким могутнім, як Кремнієва 
долина. Але її відрив від щораз більшої зграї конкурентів зменшуватиметься. 

 

 
 

Маючи солідні мережі експертів, зіркових університетів, культуру ризикування, 

багатих інвесторів і традицію допомагати стартапам доростати до гігантів, Кремнієва 

долина, до якої в нашій і схожих дискусіях ми включаємо ще й саме Сан-Франциско, за 

десятки років стала не просто технологічним центром, а еталоном для інших. Центр 

інноваційних напівпровідникових технологій від 1960 років (звідси й назва), у 1990-х 

вона зробила серйозні ставки на інтернет, у якому зайняла панівні позиції вже до  

2000-х. Відтоді компанії з Кремнієвої долини створюють операційні системи, на яких 

працюють понад 95% усіх смартфонів у світі. 
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З 2010-го по 2018 рік венчурні інвестори вклали в компанії району Затоки $168 

млрд – третину своїх загальних інвестицій у США. Жоден інший регіон і близько такого 

не бачив. У II кварталі 2018-го в Кремнієвій долині були розташовані штаб-квартири 

трьох із п’яти компаній із найбільшою у світі вартістю: Apple, Alphabet (материнська 

компанія Google) і Facebook. Сукупно вони оцінюються в майже $2,5 трлн. Справжні 

аборигени Apple та Alphabet народилися відповідно в гаражах Лос-Альтоса й Менло-

Парка. Facebook перебрався в дещо розкішніші умови ще в немовлячому віці. Тут 

містяться також 57 «єдинорогів» – приватні стартапи, вартість яких становить понад $і 

млрд, зокрема такі відомі, як Airbnb and Uber. 

У минулому було кілька моментів, коли здавалося, що золоті часи Кремнієвої 

долини залишилися позаду. На початку 1980 років місцеві виробники 

напівпровідникових запам’ятовувальних пристроїв програвали японським 

конкурентам; у 2000-му луснула бульбашка доткомів. Але Долина ніколи не припиняла 

руху вгору. І багато хто вважає, що вона робитиме це й далі, тому що їй немає рівних за 

багатством і рівнем уваги до неї з боку всього світу.  

Можливо, наразі її економіка дещо перегріта, і це не сприяє розвитку. Є думка, 

що рецесія могла б прибрати деякі компанії з неефективним управлінням і зменшити 

затрати для потужніших фірм, які переживуть кризу. Але у віддаленій перспективі 

прогнози оптимістичні. «Флоренція перебувала у своєму становищі понад 200 років, – 

зауважує Майк Волпі, співзасновник венчурного фонду Index Ventures, який інвестує в 

стартапи. – Кремнієва долина має попереду ще багато часу». 

Проте інші вважають, що все справді змінилося. Анна-Лі Саксеніан, декан Школи 

інформаційних технологій Каліфорнійського університету в Берклі, усю свою кар’єру, 

як вона каже, обстоювала життєздатність Долини, коли їй пророчили кінець. Тепер же, 

на її думку, відбувся важливий культурний зсув. 

В опублікованому 1994-го фундаментальному дослідженні «Regional Advantage» 

(«Регіональні переваги») Саксеніан порівнювала культури Кремнієвої долини та її 

кластера-конкурента навколо Бостона, штат Массачусетс, відомого під назвою «Траса 

128». На її думку, Долина почала обганяти свого суперника наприкінці 1980 років тому, 

що в «Трасі 128» домінували великі ієрархічні компанії, самодостатні й закриті. У них 

цінувалася корпоративна лояльність, а працівникам заборонялося переходити до 

конкурента або починати власну справу. У Долині, навпаки, відбувався набагато 

вільніший обмін інформацією як усередині компаній, так і між ними. Ніхто не 

обурювався, коли працівник покидав якусь із них, щоб почати щось своє. Навпаки, це 

заохочувалося. Уже розкручені фірми допомагали фінансувати або відкривати нові. 

Праця «Regional Advantage» стала класичним вченням про успішні й несприятливі 

чинники для інноваційних екосистем. Але їй, можливо, потрібна нова післямова. На 

думку Саксеніан, технологічні гіганти виробили надзвичайно автаркічну, самодостатню 

культуру, яка суперечить традиційним підходам Кремнієвої долини й перекриває потік 

талантів. «Проблеми Бостона починають повторюватися тут», – каже вона. 

Великі компанії завжди були присутні в Долині. Нинішні ще більші, але вони 

також можуть по-іншому використовувати свої масштаби. Гігантська інтернет-

корпорація здатна освоювати нові сфери набагато швидше, ніж могла велика 

розкручена напівпровідникова компанія в ті дні, коли закладалися справжні культурні 

норми Кремнієвої долини. Великі фірми можуть започатковувати інновації майже так 

само швидко, як і стартапи, ще й набагато енергійніше. 
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Через це молодим фірмам стало важче досягати процвітання й самим доростати 

до великих компаній. їх імітують, розтоптують або поглинають ще в зародку. Дехто 

каже про «мертві зони» навколо великих компаній, де стартапи просто не можуть 

працювати. Інновація триває, але вже без того неймовірно широкого спектра підходів, 

який колись був однією із сильних сторін цього регіону. 

Нове пояснення. Гіганти можуть негативно впливати на стартапи й іншими 

способами. Колись робота на відому фірму була безпечною, але не давала великих 

грошей, якщо ви не були одним із керівників. Той, хто заробляв серйозно, свого часу до 

сьомого поту гарував у стартапі, який потім і переріс у велику компанію. Нині 

прибуткові бізнес-моделі, щедре фінансування та захмарні ціни на акції дають гігантам 

змогу гідно оплачувати роботу своїх працівників. «Вигода від роботи в стартапі з 

високим рівнем ризику не надто відрізняється від того, що можна за той самий час 

заробити, працюючи на високооплачуваній посаді в Google або Facebook», – пояснює 

власник сайту Yelp Стоппелмен. У 2017-му Alphabet, Apple та Facebook видали 

працівникам на $16,2 млрд компенсаційних виплат за акціями. Навіть менеджери 

середньої ланки отримують чималі виплати; медіанна компенсація у Facebook дорівнює 

$240 тис., а в Alphabet – близько $200 тис. 

Там, де Саксеніан ввижається привид «Траси 128», видавець Тім О’Райлі, який 

уже довгий час спостерігає за розвитком Долини, бачить мерехтливе відлуння 

Голлівуда, де успішні підприємці грають роль високооплачуваних кінозірок. Маючи 

науковий ступінь у галузі штучного інтелекту, можна заробляти по $5-10 млн на рік. 

Уже є нарікання, що такі тепличні умови в технологічній сфері розмивають трудову 

етику й що основну увагу працівники звертають на безплатні ланчі та інші пільги. На 

початку цього року у Financial Times президент венчурної інвестиційної компанії 

Sequoia Майкл Моріц зауважив, що американські технарі могли б повчитися культурі 

наполегливості й честолюбства в китайських бізнесменів.  

Інші проводять порівняння з Волл-стрит і вважають, що жадібність стає дедалі 

важливішою. Підтвердженням цього можуть слугувати не тільки високі ціни в районі 

Затоки, а й обсяги капіталу, який вливається туди. Наприклад, японський конгломерат 

SoftBank створив технологічний фонд у $100 млрд – це більше, ніж уся американська 

індустрія венчурного капіталу інвестувала за 2017 рік. Як і Голлівуд та Волл-стрит, 

Долина не позбавлена нездорового мачизму й закоренілого сексизму. Лише 2% 

венчурного фінансування дісталося торік стартапам, заснованим жінками. 

Компанії на кшталт Airbnb і Uber, які мають солідні фінансові запаси, можуть 

конкурувати в цьому багатому світі. Молоді стартапи – щораз менше. Відкриття 

стартапу рідко буває вигідним, тому що шанси на успіх дуже невеликі. Але коли офісні 

приміщення, житло та найкращі таланти залишалися доступними для молодих, нікому 

не відомих компаній, не було відбою від мрійників, охочих спробувати власні сили. За 

нинішніх цін їх наплив сповільнився. За підрахунками Клер Гейдар – директорки 

стартапу, що 2017-го переїхав з Ірландії до США, – розмістити щойно створену 

компанію в районі Затоки обходиться принаймні вчетверо дорожче, ніж у більшості 

інших американських міст. 
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Чимало стартапів Кремнієвої долини нині не можуть закрити цілих 15% 
цьогорічних вакансій, розповідає Майк Волпі. Це зменшує їхні шанси на виживання. 
Зростання ж не обов’язково означає полегшення. За даними ріелтор- ської фірми CBRE, 
утримання стартапу зі штатом у 500 осіб в офісному приміщенні площею 7 тис. м2 
обходиться в Сан-Франциско у $62,4 млн на рік – більше, ніж будь- де в США чи Канаді 
(див. «Півострів проти острова»). Це на 47% і на 49% більше, ніж вартість утримання 
стартапу відповідно в Портленді й Атланті, у два з лишком рази більше від вартості його 
у Ванкувері й Торонто. 
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Усе ж таки стартап із Долини може вирости до великої фірми. Компанія Slack, яка 
запустила свій застосунок із корпоративним месенджером 2013-го, оцінюється на 
приватному ринку в $7,1 млрд. Проте її засновник і генеральний директор Стюарт 
Баттерфілд – досвідчений бізнесмен, який уже мав відомий та успішний проект (Flickr, 
проданий 2005 року Yahoo). Щораз менше підприємців- початківців досягають успіху. 

Зосередження талантів у великих компаніях не просто погано для стартапів. Це 
недобре й для майбутнього різноманіття в індустрії технологій. Талановиті люди все ще 
можуть запускати оригінальні нові проекти всередині гігантів, але, мабуть, не такі, 
якими вони були б у стартап-культурі з більшою та різноманітнішою базою інших 
новаторів для співпраці. Проблема, яка переслідувала «Трасу 128», тепер на повен зріст 
стоїть перед Долиною. «Люди йдуть працювати у великі фірми, особливо в Apple, – і 
зникають із лиця землі. Це справжня проблема для екосистеми», – каже Джон Ліллі, 
партнер у венчурній компанії Greylock. 

«Траса 128» зазнала невдачі не просто через невідповідну культуру. Причиною 
стало також те, що компанії регіону зосередилися на технологіях створення міні-
комп’ютерів, від яких ринок почав відвертатися. Сьогодні, коли всі мають смартфони, 
а соціальним мережам уже за десяток років, люди з технологічної галузі дедалі більше 
переймаються тим, що ж прийде їм на зміну. Навіть якщо гігантам Кремнієвої долини 
вдасться помітити це, вони можуть виявитися не в найкращих умовах, щоб на тому 
заробити. Хоч би якими гнучкими були гіганти, вони не можуть робити все. Якщо це 
нове з’явиться деінде, переваги Кремнієвої долини виявляться меншими. 

Візьмімо для прикладу нинішнє розповсюдження хмарного комп’ютиніу – дедалі 
прибутковішого  бізнесу як для Amazon, так і для Microsoft. Якби хоч одна з них змогла 
забезпечити своїй хмарній платформі такі ж панівні позиції, які мала ОС Windows у 
добу ПК, то частина бізнес-активності перемістилася би ближче до Сіетла, де 
розташовані штаб-квартири обох фірм. Сіетл став жвавим центром технологій, жити й 
працювати там набагато дешевше, ніж у Долині. Інші технології, які могли б відчутно 
перетягнути частину потужностей від Долини, – блокчейн або квантовий комп’ютинг. 
Блокчейн-технології децентралізовані за самою своєю природою; квантовий 
комп’ютинг міг би переорієнтувати світ технологій на Китай. 

Цілком можливо, що наступний прорив не зробить жодна з цих технологій. Але 
майже немає сумніву в тому, що на зміну пристроям на напівпровідниках, які мають те 
саме ім’я, що й Долина, прийде дещо інше та стане ключем до успіху в технологіях, і це 
буде важливо. 

Присутність гігантів може давати й переваги, а не лише створювати мертві зони. 
Забезпечуючи власні інтереси через політичне лобіювання тощо, вони часто 
забезпечують й інтереси своїх сусідів. Але найбільша політична проблема для 
американських технологічних фірм (у районі Затоки чи в інших регіонах) виявилася не 
під силу навіть найкраще оплачуваним лобістам. Чимало американців бояться 
імміграції, і президент Дональд Трамп сповнений рішучості діяти від їхнього імені. 

Понад половину найбільших американських технологічних компаній заснували 
іммігранти або їхні діти. Попри лобіювання з боку технологічних гігантів, 
Адміністрація Трампа запровадила правила, що серйозно обмежують кількість 
іноземців, які можуть отримати робочі візи. Деяким технологічним фірмам довелося 
чекати до 18 місяців на приїзд закордонних фахівців, яких вони за інакших умов змогли 
б запросити до США дуже швидко. «Якщо через 10 років ви запитаєте в мене про 
причини занепаду Кремнієвої долини, то я скажу: це тому, що ми напартачили з 
імміграцією», – прогнозує Ренді Комісар, партнер у венчурній компанії Kleiner Perkins. 
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Техногігантам також ще не вдалося покращити становище, використовуючи свою 
вагу на рівні місцевої влади, щоб вирішити частину властивих Кремнієвій долині 
проблем. Замість вчасно будувати більше доступного житла, що вкрай потрібне району 
Затоки, політики в Сан-Франциско затято обговорюють законодавчу заборону 
корпоративних кафетеріїв, щоб змусити технарів обідати в міських ресторанах і кафе. 

Великих нових інфраструктурних проектів для полегшення руху транспорту й 
покращення добирання на роботу з віддалених районів теж навіть близько не видно. 
Натомість є приватні розкішні автобуси до кампусів технологічних фірм, які кілька 
років тому стали центром перших масових протестів проти нової еліти. 

ЛЮДИ В РУСІ. Зіткнувшись із затратами й негативним впливом від сусідства з 
гігантами, підприємці, які колись планували б розбудовувати бізнес виключно в Долині, 
дедалі частіше обирають три варіанти: запускати свої стартапи деінде переносити штаб-
квартири в інші місця, щойно компанія досягне певного масштабу, або покидати штаб-
квартири Е Долині, але нарощувати діяльність десь-інде. Хтось називає це «виходом із 
Кремнієвої долини». Марк Пінкус, засновник компанії Zynga. – розробниці мережевих 
ігор - прогнозує, що фірмам «доведеться думати про множини локації на значно 
ранішому етапі діяльності». 

Розгляньмо приклад фірми Іпсііпего, яка продає бухгалтерське програмне 
забезпечення. 28-річна співзасновниця та директорка цього стартапу Джессіка Ма 
народилася й виросла в Нью-Йорку. Свою першу компанію вона заснувала ще в 
середній школі, а тоді переїхала до Каліфорнійського університету в Берклі вивчати 
комп’ютерні науки. Після закінчення вишу вона поїхал до У Соmbіпаtoг – відомої 
тренувальної бази для старт пів у Маунтін-В’ю. А у 2009-му відкрила Іndіnего у Сан-
Франциско. Важко знайти типовіший для Кремнієвої долини приклад. 

Але до 2014 року Ма зрозуміла, що в неї «не було жодної можливості розвинути 
прибутковий бізнес у районі Затоки. Мені довелося розширюватися поза ним». Вона 
попросила своїх працівників переїхати: кого до інших міст у США, а кого – на 
Філіппіни. Сьогодні на фірмі працює 200 людей, але лише близько 30 з них – у районі 
Затоки. Офіційна штаб-квартира компанії розташована в Портленді. Життя самої Ма – 
безперервна круговерть віртуальних конференцій і реальних подорожей, але, за її 
підрахунками, розбудова стартапу в доступніших за вартістю містах дала їй змогу 
заощадити мільйони доларів. 

Таке рішення не лише зменшує затрати. Наймаючи персонал в інших містах, 
можна зменшити ризик того, що талановитих працівників переманять техногіганти або 
інші стартапи, особливо інженерів, попит на яких дуже високий. І справді, стартап у 
районі з дешевшим житлом і не таким інтенсивним рухом на автошляхах (а навіть у 
комфортабельному корпоративному автобусі з WiFi 2 год дороги на роботу чи додому 
– сумнівне задоволення) сам може стати магнітом для кадрів. Сан-Франциско має 
багато принад, але це не найздоровіше місце для життя. Регулярно натрапляючи в Сан-
Франциско на використані наркоманами шприци, людські екскременти й тротуари, 
заповнені безхатьками, пізньої ночі дорогою до свого маленького помешкання (за $4 
тис. на місяць) починаєш думати, що деінде жилося б краще. 

У цьому розсіянні стартапів насправді ховається глибока іронія. Технологічна 
галузь, яка зробила переворот чи не в усіх інших секторах, підриває саму себе. 
Комунікаційні інструменти й віртуальні офіси, які вперше запровадили фірми Долини, 
дали можливість продуктивно працювати командам, розкиданим по різних містах і 
часових зонах, не зустрічаючись особисто. У штаб-квартирі в Далласі, куди Гейдар 
перенесла свій стартап WNDYR, працює тільки четверо з 33 працівників. Інші члени 
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команди спілкуються на відстані через месенджер Telegram, ведуть перемовини з 
клієнтами в Slack, використовують для проведення конференцій Zoom і спільно 
розробляють плани за допомогою програмного забезпечення від Lucid і Google. 

Це не означає, що всі регіони стали рівними. Стартапи процвітають за наявності 
«ефекту від мережі»: підприємці, як і інтернет-користувачі, зазвичай гуртуються там, 
де є їм подібні. Для таких хабів дуже велике значення може мати наявність поблизу 
одного-двох університетів світового рівня, особливо якщо вони активно заохочують 
комерційну діяльність, як це робить Стенфорд. Також корисно мати «ключового 
орендаря», який перевіряє місце та приваблює туди працівників, згодом вони можуть 
виїхати та відкрити власний бізнес або працювати деінде. Це одна з причин успіху 
Сіетла, де містяться головні офіси двох із п’яти найбільших у світі компаній за межами 
Кремнієвої долини. 

Дивна вібрація. Дуже допомагає популярність регіону як приємного для життя 
місця. Об’єднання всіх чинників у такий пакет не створює саме собою другу Кремнієву 
долину: історію, культуру та безліч відомих венчурних інвесторів відтворити не так 
легко. Але результат виходить досить ефективний. «Мабуть, є дюжина міст, не менш 
перспективних [ніж Сан-Франциско], щоб заснувати там сьогодні технологічну 
компанію», – каже Пітер Тіль, енергійний венчурний капіталіст, який незабаром 
переїжджатиме із Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, міста, що прийняло вже чимало 
біженців із Долини. У ньому росте власна технологічна індустрія, і увага до неї стала 
ще більшою, коли там відкрила свій офіс компанія Snap (інтернет-медіа). 

Портленд, штат Орегон; Остін, штат Техас; Ванкувер (близько до США, але 
іноземним іммігрантам легше приїхати й працювати тут); Лондон; Берлін – усі вони 
годяться для цієї мети, та ще й як! Розглянувши 23 чинники (як-от компенсації 
працівникам, прибуток, податки, наявність фінансування, легкість транспортного 
зв’язку з іншими містами, погода), Гейдар вибрала наступними варіантами після 
фаворита Далласа ще Фінікс у штаті Аризона й Боулдер у Колорадо. Неприбутковий 
фонд Kauffman Foundation тепер на перше місце за сприятливими для стартапів умовами 
ставить район Маямі – Форт-Лодердейл. Зростаючи, кожен із них пропонує більше 
можливостей для тих, хто вирішує змінити роботу й рухатися далі. На міжнародному 
рівні надзвичайно популярні Пекін і Шеньчжень. Слід визнати, що вони переважно 
приваблюють китайських бізнесменів, які володіють мовою та орієнтуються в 
місцевому бізнесі; але це дуже велика база. І деякі іноземці також вирішують 
спробувати там щастя. 

«Кремнієва долина залишатиметься найсильнішою інноваційною екосистемою у 
світі, але у відносному сенсі вона дещо втратить свою важливість», – прогнозує Стів 
Кейс, колишній генеральний директор America Online. Тепер він керує венчурною 
інвестиційною фірмою Revolution зі штаб-квартирою у Вашингтоні, яка інтенсивно 
шукає інвестиції за межами району Затоки. За даними дослідницької компанії СВ 
Insights, у 2013-му інвестори з Кремнієвої долини вклали близько половини своїх 
грошей у стартапи за межами району Затоки. Для поточного року ця частка зросла до 
62%, що стало віддзеркаленням географії «єдинорогів». У 2013-му близько 41% їх 
базувалися в Кремнієвій долині; нині таких лише 16%, а 35% мають штаб-квартири в 
Китаї (див. «Менші порції»). 

Навіть найтрадиційніші венчурні інвестори Кремнієвої долини готуються до 
географічної диверсифікації. Керівництво фірми з одноповерховим офісом на Сенд- 
Гілл-Роуд у Пало-Альто недавно розглядало можливість підписання нового договору 
про оренду на 10 років більшого офісного приміщення в сусідньому Сан-Франциско, 
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але вирішило не робити цього. «Років через 10 ми в цьому регіоні проводитимемо 
менше часу, а не більшість», – пояснив один із партнерів. 

Кремнієва долина залишиться вигідним місцем для знайомства, спілкування та 
пошуку фінансів, ніде більше не знайдеться рівних їй центрів для навчання або 
паломництва. «Кремнієву долину не замінити нічим», – каже Тіль. Але постійно 
залишатися та відкривати представництво тут буде вже не так важливо. «Вона 
перетвориться з місця на ідею, – прогнозує Ґленн Келмен, президент ріелторської 
компанії Redfin. – Схожа трансформація відбулася й із Волл-стрит, чиє ім’я стало 
уособленням цілої галузі». Готуючись зробити переворот у старомодних індустріях на 
кшталт охорони здоров’я та логістики, вони можуть виявити, що вигідніше мати офіси 
в містах, які претендують на великий досвід у цих сферах – там, де гаражі зі стартапами 
залишилися не лише в музеях і спогадах» [54].  

КЕЙС «ІННОВАЦІЙНІ КВАРТАЛИ». «Факти ICTV поспілкувалися з СЕО та 
керуючим партнером UNIT.City Максом Яковером, який розповів про майбутнє 
інноваційних парків в Україні. Через кілька років кожна велика компанія Європи і світу 
матиме такий. 

Я – співробітник великої європейської компанії. Мені не доводиться вставати 
рано і їхати за тридев’ять земель, щоб дістатися до роботи. Вона знаходиться в 5-ти 
хвилинах ходьби від місця, де я живу. Вранці я відводжу дітей в садок, який 
розташувався по дорозі в офіс, віддаю собаку в спеціальний вольєр, де за нею будуть 
стежити і займатися протягом усього робочого дня, і спокійно йду в офіс, тримаючи в 
руках ароматну каву і свіжоспечений круасан. 

 

 
 

Я витрачаю мінімум на пересування, а також уникаю додаткових часових і 
фінансових витрат. Зосереджений на роботі і не дбаю про рутинні процеси, про які вже 
подбала моя компанія. Тут і супермаркети, і поліклініка зі школою, бари і ресторани, 
бізнес-центри, магазини і простір, в якому проходять різні лекції, тренінги та курси. Все 
створено для людей, які цінують свій час і гроші, а також прагнуть до максимально 
активного розвитку своєї особистості. 

                                                           
54 Технобіженці. Тиждень. 2018.  №36.  С. 46-51 
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У 2011-му році Стів Джобс представив проект будівництва Apple Park в 
Каліфорнії, який дав би будинок не тільки 12 тис. співробітникам компанії, але й став 
би справжнім її символом. На даний момент Apple Park – це зразок того, як має 
виглядати місто в місті, ділянку землі, на якій співробітники компанії отримують всі 
необхідні умови для якісної роботи. 

Подібний проект вилився Apple в 5 млрд доларів. Щорічно Apple Park відвідує 
кілька сотень тисяч туристів, які залишають тисячі і тисячі доларів в місцевих фірмових 
магазинах і закладах. Apple Park є гордістю компанії зі світовим ім’ям, капітал якої на 
сьогоднішній день складає більше 300 млрд доларів. 

У тій же Каліфорнії на території Кремнієвої долини розташований і ще один 
інноваційний парк – Googleplex, загальною площею 0.3 кв. км. Свого часу Google 
орендував величезну територію у компанії SGI, потім викупив її і модернізував за 
майже 320 млн доларів. 

Подібних проектів в Україні ще не було. Свого часу на платформі ВДНГ в Києві 
схожу ідею намагався реалізувати нинішній керуючий партнер UNIT.City Макс Яковер. 
Потім він був одним з новаторів, тих людей, хто створив першу в Україні co-working 
платформу – Часопис, яка дала зрозуміти гостру необхідність в проектах подібного роду 
активної молоді. 

– Ідея створення проекту прийшла в голову головному інвестору Василю 
Хмельницькому ще вісім років тому, – каже Яковер. – Однак тоді Україна була ще не 
готова до подібного проекту. Зі свого боку шість років тому назад я відкрив один з 
перших co-working просторів в Україні – Часопис, і через півтора року роботи зрозумів, 
що Київ готовий до великого проекту. 

Традиційно бізнес знаходиться в бізнес-центрах, але концепція бізнес-центрів 
закінчила свій розвиток в середині 1980-х років. Паралельно з цим розвивалася 
концепція так званих технопарків. Це щось закрите, на краю міста, в середині 
корпоративний дослідний центр або університет. Але концепція технопарків закінчила 
своє життя в середині 2000-х років. 

Якраз в цей час починають розвиватися інші інфраструктурні проекти, тому що 
з’явилася молодь, яка має інші цінності. І для них важливі баланс роботи та життя (в 
одному місці мають бути зібрані локації для життя, роботи і навчання), для них важливо 
співтовариство, важлива атмосфера, важлива мобільність. Такі проекти не можуть 
перебувати на краю міста, а навпаки – повинні володіти легкою доступністю. 

В західній Європі такі проекти називаються Інноваційними кварталами і на 
сьогоднішній день у всьому світі вже запущено в повноцінну роботу більше 40 подібних 
об’єктів. В Україні поки що функціонує тільки UNIT.City, який реалізований лише на 
4% і має грандіозні плани з модернізації. Зараз це інститут на 900 студентів, кафе, 
тренажерний зал і бізнес-кампуси. Подібні інноваційні квартали вже через деякий час 
можуть бути зведені крім Києва в інших частинах країни – Львові, Харкові, Одесі та 
Дніпрі. 

– Головна перевага таких парків – готова інфраструктура, де ти працюєш, вчишся 
і відпочиваєш, а з іншого боку – в них існує своя еко-система, – продовжує Яковер. – І 
ми віримо, що концентрація талантів, компаній, технологій в правильній атмосфері і в 
одному місці дозволяє людям рости швидше, ніж за межами такого проекту. Ми 
побачили колосальну зацікавленість нашим проектом і зараз ми на етапі 
масштабування. 

Подібні проекти мають довгу бізнес-історію і окупаються протягом близько 8-10 
років. Оренда – це прямий заробіток UNIT.City і інших подібних проектів. Наприклад, 
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оренда залу для заходу з усім технічним супроводом на 12 годин обійдеться вам 
в близько 50 тис. грн. За рік на території UNIT.City проводиться близько 400 подібних 
заходів. 

– Для мене UNIT.City – це не тільки власний простір для роботи, але і можливість 
комунікації з просунутими людьми з різних областей бізнесу, – говорить один з 
постійних відвідувачів інноваційного кварталу Олег Іванченко. – Звичайно, я б міг 
залишитися вдома і працювати, сидячи на кухні в тапочках, але віддаю собі звіт в тому, 
що в такому разі я б не отримав настільки якісного поштовху в своєму розвитку і кар’єрі. 
Постійні тренінги, участь у різного роду форумах і конференціях дозволяють 
поєднувати приємне з корисним. 

Однак не завжди будівництво подібних інноваційних кварталів і кампусів 
викликає у людей захоплення. Нещодавно мешканці одного з районів Берліна відстояли 
частину землі поруч з житловим кварталом, який місцева влада хотіла віддати під 
забудову нового кампусу Google. Це мав бути сьомий кампус компанії після Лондона, 
Тель-Авіва, Сеула, Мадрида, Сан-Паулу і Варшави. 

Жителі столиці Німеччини протестували проти будівництва кампусу, 
аргументуючи це тим, що після його появи в районі піднімуться ціни на оренду житла 
та послуги. І домоглися свого – Google відмовився від ідеї будівництва і буде розглядати 
інші варіанти в пошуку локації. 

Проте, Україна, з її інноваціями і талантами в сфері IT і технологій, гостро 
потребує проектів подібного роду, які вже найближчим часом стануть центром 
скупчення головних мізків сьогодення. А головне, ця синергія здатна рухати вперед не 
тільки локальні корпорації, а й економіку країни в цілому [55].  

 

2.5. Підходи до зміни парадигм розвитку регіонів і міст, застосовані  

у світовій практиці, як можливі орієнтири для відтворення в Україні 
 
Багато міст світу вступили на шлях змін наприкінці XX ст., коли постіндустріальна 

(інформаційна) ера пріоритеризувала інтенсивне використання знань, розвиток 
сервісно-орієнтованої економіки, інформаційно-комунікаційних технологій, кластерів і 
мережевих взаємодій. За влучним висловом Ч. Лендрі, чимало міст переживають 
перехідний період, який відбувається по-різному в різних регіонах: «у деяких областях, 
як в Азії, міста зростають, у той час як в інших, наприклад, в Європі, стара 
промисловість зникає, а додана вартість створюється все більше за рахунок 
прикладання інтелектуального капіталу до продуктів, виробничих процесів та послуг» 
[56, с. 16].   

Дотепер накопичена достатня база кейсів успішних проектів, які вивчають у різних 
країнах як наочні прийоми для подальшого відтворення, які представляють інтерес і для 
України.   

Німеччина. Однією з найуспішніших вважається реструктуризація Рурського 
регіону, який зазнав докорінної структурної перебудови від первісної вугільно-
металургійної спеціалізації до більш диверсифікованої сервісної економіки. Для цього 

                                                           
55 Світличний А. Місто в місті: Київ будує інноваційний парк за прикладом Google та Apple. URL: 

https://fakty.com.ua/ua/lifestyle/20181120-misto-v-misti-kyyiv-buduye-innovatsijnyj-park-za-prykladom-

google-ta-apple/  
56 Лэндри Ч. Креативный город [пер. с англ.]. М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2006. – 399 с.  
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у 1989 р. місцева влада оголосила про відкриття Міжнародної будівельної виставки 
Емшер Парк (International Building Exhibition (IBA) at Emscher Park). 

Назва «Емшер Парк» символізувала мету виставки – змінити якість міського 
середовища та ландшафту північної частини Рурського регіону (в районі річки Емшер) 
за десять років. Міжнародна будівельна виставка не була виставкою у класичному 
розумінні цього терміна. Насправді вона символізувала німецьку традицію 
організовувати такі «виставки» для пошуку найкращих рішень міських та архітектурних 
проблем шляхом залучення найкращих зарубіжних експертів, фахівців та презентації 
цих рішень широкій громадськості. У такий спосіб місцева влада запрошувала відомих 
архітекторів, дизайнерів, інших фахівців до участі у процесах регенерації регіону; це 
також було свідченням того, що влада бере на себе серйозні зобов’язання з приводу 
реалізації проекту на наступні десять років.  

Програма дій IBA Emscher Park була опублікована разом із меморандумом під 
назвою «Workshop for an old industrial Region», в якому викладались основні принципи 
майбутньої роботи та віталась участь у проекті всіх верств населення. У результаті всі 
без винятку 17 муніципалітетів (місцевих адміністрацій) Рурського регіону – міста 
Ессен, Дортмунд, Дуйсбург, Бохум, Гельзенкірхен, Оберхаузен та ін. – приєдналися до 
цього процесу. 

Відтоді минуло майже двадцять років, а підходи до оздоровлення Рура 
залишаються актуальними донині. Коротко вони полягають у такому: 

1. Від самого початку уряд чітко визначив, що процес відновлення регіону має 
ґрунтуватись на політичному консенсусі, участі в ньому всіх зацікавлених сторін. Тому 
досягнення спільної згоди по різних питаннях стало визначальним фактором прийняття 
проектів до реалізації.  

2. Програма поєднала зовсім різні, автономні проекти, розглядаючи кожен з них у 
взаємозв’язку з іншими, з точки зору загальної картини майбутнього, стратегії розвитку 
регіону.  

3. Основна увага була сфокусована на якості проектів: всі роботи, що 
пропонувались проектувальниками та архітекторами, – від будівлі житла і озеленення 
прилеглої території до реконструкції промислових об’єктів – виконувались лише після 
конкурсного відбору. Нерідко між собою змагалися команди найвідоміших 
архітекторів, інженерів і художників. Критеріями відбору проектів, окрім рівня якості, 
виступали професіоналізм учасників і перспектива створення нових робочих місць.   

4. Індустріальне минуле регіону не заперечувалось, а сприймалось як даність, як не 
те, що треба подолати, а як невід'ємна частина ідентичності, унікальності регіону. 
Завдяки цьому старі промислові об’єкти нерідко зберігали свою форму, змінюючи свої 
функції та ролі.  

5. Організація, яка керувала програмою – IBA Ltd – була не урядовою структурою, 

а державно-приватним агентством, яке належало землі Північний Рейн-Вестфалія. До 

складу IBA Ltd входили представники різних політичних кіл і соціальних груп. Це було 

важливо, оскільки «інституційна відсталість», багатошаровість політичної системи 

управління довгий час блокувала процеси модернізації [57]. У державно-приватному 

статусі агентство отримало реальну можливість подолати застій, пасивність та 

інертність мислення політиків, які у більшості випадків не були зацікавлені в 

модернізації, оскільки це суперечило їх інтересам.  

                                                           
57 Лэндри Ч. Креативный город / Чарльз Лэндри [пер. с англ.]. М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 

2006.  399 с., с. 149. 
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За десять років було реалізувало 123 проекти із загальним обсягом фінансування 

2,5 млрд. євро [58] (з яких одну третину профінансував приватний сектор [59]); очищено 

300 км2 зелених насаджень, побудовано 17 технологічних центрів, 6 000 квартир, 

відновлено чимало індустріальних пам'ятників [60].  

Як результат, за 50 років кількість шахт, які вели видобуток вугілля в регіоні, 

скоротилась в 23,5 рази, а чисельність шахтарів зменшилась у 16,8 разів (рис.). 

Кардинально змінилось співвідношення частки зайнятих у промисловості та сфері 

послуг – у 2005 р. на вугільних і металургійних підприємствах разом узятих працювало 

трохи більше 60 тис. осіб проти 720 тис. осіб у 1957-му р. (рис.). Індустріальний Рур 

перетворився на справжній центр знань, технологій та послуг. 

На фоні скорочення кількості вуглевидобувних підприємств суттєво збільшилась 

кількість освітніх установ. І це, враховуючи, що до 1963 р. в регіоні не було жодного 

університету, University of Bochum став першим. Сьогодні Рурський регіон відрізняється 

високою щільністю освітніх закладів: в його межах діє більш 20 університетів [61], в 

яких навчається понад 150 тис. осіб, що у 100 разів більше, ніж у 1956 р. (рис.2.10-2.12). 
 

 

 
Джерело: [62] 

Рисунок 2.10 – Видобуток вугілля у Рурському регіоні 

 

                                                           
58 Seltmann Gerhard Seltmann Renaissance of an Industrial Region: „Internationale Bauausstellung Emscher 

Park“– achievements and future model for others. URL: http://www.riss.osaka-u.ac.jp/jp/events/point/ 

P.Seltmann.pdf  
59 Das Ruhrgebiet Geschichte der Bauausstellungen. URL: http://www.iba.nrw.de/iba/daten.htm 
60 URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/41768/ 1/38895079X.pdf 
61 Science and research. MetropoleRuhr. URL: http://www.metropoleruhr.de/en/home/science-and-research/research-

sector.html.  
62 Підоричева І. Back to the Future / Ірина Підоричева // Дзеркало тижня. – 2017. – № 18-19, 20–26 травня. – С. 

6.  
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Джерело: [63] 

Рисунок 2.11 – Співвідношення зайнятого населення Рурського регіону  

у промисловому секторі економіки та сфері послуг 
 

 

Джерело: [64] 

Рисунок 2.12 – Кількість студентів, які навчаються в університетах  

Рурського регіону, тис. Осіб 

 
Поряд із перевагами, в ході реалізації проекту виникали і проблеми. Головна з них 

полягала у необхідності змінити менталітет місцевих жителів, їх уявлень щодо 
майбутнього регіону, але вже не в ролі індустріального гіганта, а як такого, що 
розвивається за «постіндустріальними» принципами, віддаючи належне сфері послуг, 
високим технологіям і креативним індустріям. Цю проблему можна було передбачити 
від самого початку. 

Адже, як відомо, старі промислові регіони за визначенням мають низький 
потенціал до відновлення, а промислова культура не так вже легко перетворюється на 
постіндустріальну. «Робочі, виховані в покірності під крильцем у великих корпорацій, 
не можуть за одну ніч – і навіть за 10 років – перетворитися на людей підприємливих і 
тих, що покладаються на свої сили» [65, с. 150].  

                                                           
63 Підоричева І. Back to the Future / Ірина Підоричева // Дзеркало тижня. – 2017. – № 18-19, 20–26 травня. – С. 6.  
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На цю ж особливість звертає увагу і Ельмар Вайлер (Elmar Weiler) – віце-президент 
University of Bochum, уродженець міста Бохума, який не з чуток знайомий з місцевим 
менталітетом. Він говорить, що мешканці регіону виросли у колективному середовищі, 
їм не було потреби самостійно приймати рішення, йти на ризик, оскільки підприємства 
забезпечували їх роботою, а держава підтримувала у скрутні хвилини [66].   

Тому закономірно, що перебудова менталітету населення Рура потребувала довгої 
кропіткої роботи. Врешті-решт зусилля себе виправдали. Під час фінальної презентації 
проекту в 1999 р. можна було побачити не тільки команду IBA Ltd, але й тисячі 
мешканців, які прийняли участь в програмі [67].   

Сьогодні, як і раніше, Рур представляє собою потужний економічний центр. У 
ньому базуються 13 з 50 найбільших німецьких компаній [68], працюють близько 2,2 
млн. осіб, виготовляється 5,6% ВВП Німеччини [69]. Сталеливарне виробництво, 
хімічна промисловість, великі електростанції, які постачають електроенергію по всій 
країні, на додаток до цього, виробництво автомобілів, електронна промисловість, 
охорона здоров'я – все це складає економічний потенціал регіону.  

Польща. Одним з найбільш успішних прикладів перетворення промислової 
території Польщі у постіндустріальне місто є Глівіце. Двадцять років тому це була 
депресивна шахтарська територія, а сьогодні – потужний економічний центр, один з 
найбільш процвітаючих міст Сілезії.  

Місто було засноване в XIII ст. і славилось в ті часи рибою та пивоварнями. Згодом 
спеціалізація Глівіце змінилася у бік індустріальної, на його території було створено 
безліч промислових підприємств – вугільних шахт, металургійних заводів і фабрик. 
Ринкові трансформації, що почались в країні у 1989 р., змінили сформований уклад, 
Глівіце довелося пройти низку складних структурних трансформацій.  

Після закриття двох вугільних шахт в 1990-х і переорієнтації на 
постіндустріальний сектор – в основному на сферу високих технологій – економіка 
міста почала зростати. Так, за період 2002-2009 рр. (в активну фазу трансформації) 
середньомісячна заробітна плата у місті зросла на 40% і склала 3655 польських злотих 
[70] або 1298 дол. США (за курсом 2009 року [71]). За той самий період загальний обсяг 
реалізованої промислової продукції збільшився у 2,16 рази і склав 15 328,3 млн. 
польських злотих; у розрахунку на одного мешканця цей показник зріс у 2,23 рази з 34 
900 до 77821 польських злотих [72] (27634,3 дол. США).  

Важливу роль у досягненні цих показників зіграло розуміння місцевою владою 
важливості інвестиційної складової економічного зростання. Грамотна інвестиційна 
політика сприяла залученню в місто значних обсягів інвестицій, які спрямовувались в 
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інфраструктурні та освітні проекти, в трансформацію виробничого сектора та 
стимулювання нових напрямів діяльності – IT-сфери, автомобільної промисловості та 
логістики як основи розвитку внутрішнього ринку, нарощування експортного 
потенціалу та вирішення соціальних проблем.  

Новаторською ідеєю в місті стало створення центру освіти і бізнесу – «Новий 
Глівіце» («New Gliwice»), сформованого в рамках проекту «Restoration of postindustrial 
New Gliwice zone», профінансованого спільно з Європейським Союзом.  

Центр з'явився на місці збанкрутілої вугільної шахти «Глівіце», адміністративні 
споруди та будівлі якої реставрували та переобладнали, а на їх площах розмістили 
освітні та бізнес об'єкти, а пізніше побудували нову офісну будівлю. Реконструкція 
площ шахти під нові функції почалась у 2005 р. і тривала до 2008 р. На реалізацію 
проекту було витрачено 24 млн. євро, у тому числі 9,5 млн. євро профінансовано з 
європейських фондів.  

Покращання ситуації в польській економіці, а також різні ініціативи, вжиті 
місцевою владою спільно з бізнесом, сприяли зниженню рівня безробіття в місті – до 
6,6% (порівняно з 9,6% у 2006 р.). Це один з кращих показників в Сілезькому воєводстві. 
Для довідки: найнижчий рівень безробіття в регіоні зафіксовано лише в двох містах – 
Катовіце і Тихи, де відповідно 3,3% і 5,2% жителів не мають роботи [73].  

Підсумовуючи, слід зазначити, що сильними сторонами та перевагами Глівіце, які 
визначають конкурентоспроможність міста на сьогоднішній день є:  

1. Висока якість людського капіталу, що проявляється у високому рівні освіти 
місцевих жителів і концентрації людських ресурсів з високою технічною кваліфікацією. 
Цей потенціал привабливий для інноваційних компаній і дозволяє їм освоювати сучасні 
інноваційні технології.  

2. Зосередження в місті сильних освітніх і наукових центрів. У Глівіце 
знаходиться один з провідних технічних вишів Польщі – Сілезький технічний 
університет (Silesian University of Technology). Згідно з рейтингом Webometrics Ranking 
of World Universities [74], університет займає 10 місце серед 426 вишів країни. У Глівіце 
працюють інститути-вихідці Академії наук Польщі – Інститут теоретичної та 
прикладної інформатики (Institute of Theoretical and Applied Informatics), Інститут 
хімічного машинобудування (Institute of Chemical Engineering), Інститут карбохімії 
(Institute of Carbochemistry).  

У квітні 2005 р. Глівіце (як єдине польське місто) було прийнято до Всесвітньої 
асоціації технополісів (World Technopolis Association) – організації, яка поєднує міста з 
багатими промисловими традиціями, міста, які мають наукові установи та провідні 
виші технічного спрямування.  

3. Висока інвестиційна привабливість, що обумовлено, по-перше, входженням 
міста до складу Катовіцкої вільної економічної зони – найбільш успішної не тільки в 
Польщі, але й в Центральній та Східній Європі [75]. По-друге, розвиненою 
транспортною інфраструктурою і сприятливим розташуванням міста – на перетині 
великих транспортних артерій А1 і А4, що з'єднують захід і схід Польщі. Це є однією з 
причин, чому багато міжнародних корпорацій вирішили розмістити тут своє 
виробництво, серед них, зокрема найбільша американська автомобільна корпорація 
General Motors, яка має тут автозавод.  
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4. Сприятливе середовище для ведення бізнесу. Економічні перетворення останніх 
років довели важливість малих і середніх підприємств (МСП) у розвитку регіональної 
економіки. В Глівіце частка МСП у загальній кількості зареєстрованих підприємств, 
яких налічується близько 20 тис. од., становить 99% [76].  

5. Комфортні умови життя, що відрізняють місто від інших центрів Сілезького 
воєводства.  

6. Позитивний імідж міста. 
Сьогодні окрім IT-сфери, виробництва автомобілів і автомобільних компонентів, 

логістики потенційно пріоритетними сферами міста розглядаються авіаційна, 
енергетична та екологічна інженерія (тобто інженерний захист навколишнього 
середовища), а також біотехнології та медичне обладнання (особливо у сфері 
онкології і хвороб серця) [77].  

Зрештою проект і покладена в його основу ідея відродження Глівіце себе 
виправдали. Стратегічне співробітництво влади і бізнесу дозволило посилити 
економічний потенціал міста, забезпечити позитивну стабільну динаміку зростання. А 
центр «Новий Глівіце» став показовим прикладом того, як безперспективне, на перший 
погляд, підприємство, яке вичерпало свій ресурс, може бути реорганізовано у сучасний 
об’єкт з новими функціями та посприяти структурному оновленню промислової 
території.  

США. КЕЙС ДЕТРОЙТ. «Сьогодні Детройт, американське місто, що колись було 
центром автомобілебудування в США, а донедавна символом постіндустріальної 
пустки, яка деградує та втрачає населення, відроджується. Як місто використовує для 
цього свій нерозкритий культурний потенціал, Тижню розповів відомий американський 
архітектор та урбаніст Ден Кінкед, один із директорів програми Detroit Future City. 
Цьогоріч він за сприяння посольства США відвідав Україну та став одним із лекторів 
фестивалю CANactions. 

Ви належите до когорти архітекторів-практиків, що займаються 

відродженням Детройта після кількох десятиліть занепаду. Власне, чому цей 

проект має значення як інфраструктурний та урбаністичний? 
– Передусім Детройт є своєрідним символом того, що американці хотіли досягти 

як суспільство, тобто стати успішними завдяки індустріалізації та економічному 
зростанню. Свого часу панувала думка, нібито це дає можливості для кожного. 
Водночас мова про дуже вразливе місто, власне, таке, як і кожна людина. Детройт має 
значення, бо з докладанням зусиль для змін у ньому було досягнуто певних успіхів у 
створенні нових моделей для його розвитку. Ці моделі доволі інтенсивні, залучають 
багатьох міських жителів, ведуть до змін, а не просто описують, як усе могло би бути. 
Усе те надає Детройту нових рис, вдосконалює його. 

У місті по-новому відчуваються люди довкола. Тутешні жителі переймаються тим, 
як допомогти йому очуняти після того стану деградації, у якому воно перебувало 
певний час. Гадаю, це переконливі причини для того, щоб назвати Детройт важливим. 
У вужчому, специфічнішому значенні він вагомий ще й тому, що свого часу саме тут 
містився один із найбільших американських індустріальних центрів. До того ж місто 
лежить у самому серці Великих озер, ресурсу, що становить 22% глобального запасу 
прісної води, і 84% – для Північної Америки. Це місце створення технологій і до всього 
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воно має потужну культурну компоненту, що виявляє себе в музиці, мистецтві тощо – 
речах вельми імперативного наповнення. 

Чикаго, Нью-Йорк, Новий Орлеан та багато інших різних міст США мають 

своє виразне культурне обличчя, неповторну ідентичність. Чи є все це в Детройта 

поряд із добре відомим усім образом великого центру автомобілебудування? 
– Культурна ідентичність Детройта містить кілька складових. Передусім ідеться 

про місце, у якому інтегруються різні творчі елементи, як-от культура афроамериканців, 
що переїхали свого часу на індустріальну північ із півдня США. Фактично саме вони 
становлять ядро населення міста, його більшість, і їхній вклад до місцевої культури 
дуже значний. З’являються також нові креативні бізнеси, створення яких є заслугою 
молоді, збільшується кількість медіа, розвиваються цифрові технології. Усе це 
виливається в електронну музику, зокрема техно та діп-хаус. Вона є надто важливою 
частиною ідентичності Детройта, його культури, що твориться в місцях, раніше 
зайнятих виробництвом. Культурні події відбуваються в будівлях колишніх цехів або 
навіть там, де триває активне виробництво. Сьогодні культурне підприємництво та 
бізнеси в цій сфері дедалі більше стають частиною мейнстриму, чимось звичайним, і 
вони також створюють чимало цікавого для культурної сфери міста. 

Історично Детройт був місцем капітального розвитку та автобудівництва, і це 
допомогло зібрати в ньому великі колекції творів мистецтва, картини різних епох. Адже 
промислове виробництво давало змогу акумулювати капітал на придбання арт-об’єктів. 
Не впевнений, що тут з’явиться щось на кшталт музею «Метрополітен», який діє в Нью-
Йорку, проте той факт, що детройтці володіють вагомими мистецькими колекціями, 
додає їхньому місту ваги. Звісно, потужні колекції наявні й в інших куточках США, як-
от Чикаго чи Нью-Йорк, проте специфіка того, що є в Детройті, полягає у високій 
концентрації творів мистецтва кінця ХІХ– початку ХХ століть. 

Культурні атрибути міст – важлива річ. Вище я казав про музику техно та діп-хаус 
як частину глибинної культурної ідентичності Детройта та про інтеграцію різних 
культур місцевих жителів. Ще один місцевий елемент – сфокусованість на культурі 
мотоциклів. Зокрема, саме в Детройті відбувається один із найбільших мотопробігів 
світу під назвою Slow roll, який збирає разом тисячі мотоциклістів, а його заходи 
проходять у різних частинах міста. Періодично стаються події, що дають мешканцям 
відчути смак їхньої культурної спадщини, – афроамериканської, польської, арабської, – 
бо кількість жителів міста такого походження дуже зростає. Розмаїтість тих, хто нині 
населяє Детройт, збагачує тутешню культуру. Про неї в місті поки що говорять не надто 
багато, проте це не означає, що вона неважлива. 

Постіндустріальні простори дуже приваблюють до себе творців графіті та 

муралів. Як до таких стінописів ставляться місцеві жителі? Чи є серед цього 

живопису щось таке, за чим намагаються стежити й показувати гостям міста? 
– Графіті – це велика частина візуального образу Детройта. До них по-різному 

можна ставитися, і як до негативних атрибутів, проте здебільшого детройтці не бачать 
у них нічого поганого. Принаймні в самому місті немає дискусії щодо цього. Частину 
графіті курирують, бо вони є елементом постіндустріального ландшафту міста. 
Зокрема, ідеться про колишні індустріальні райони на березі однойменної з містом 
річки, де на набережній є чудові приклади того, якими можуть бути графіті. Крім 
графіті, у місті наявні мурали, за якими також наглядають. Є окремий великий проект, 
спрямований на те, щоб у Детройті з’явилися роботи таких митців, як Бенксі, аби 
вписати його в глобальний контекст ще й завдяки такій частині образотворчого 
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мистецтва. Багато хто думає, що Детройт грубе місто. Це частково правда й також 
накладає свій відбиток на те, яким є його культурне обличчя. 

Одна з класичних проблем для урбаністики – питання боротьби з тіснявою в 

місті та створення зелених зон, умови для комфортного проживання людини в 

міському просторі. Який у Детройті стан справ із парками, і чи включено 

створення нових зелених зон до плану рекультивації закинутих промзон у місті? 
– На це є кілька відповідей. Перша полягає у створенні нових зелених зон. Детройт 

страждає від надміру компактної забудови, тісняви. Якщо грубо, то 29 квадратних миль 
площі міста – закинута й незаселена територія. Коли землі, яку потрібно знову освоїти, 
так багато, то способів, як це зробити, є кілька. Так, потрібно знайти для неї нових 
господарів і проекти, як її використовувати по-новому. Нині в Детройті діють програми, 
що спрямовані на розвиток сільського господарства, зеленої інфраструктури, 
енергопроектів, які дають змогу отримувати газ із біомаси. Зокрема, ідеться про проекти 
щодо використання дощової води. 

Нині в США дощова вода, яка випадає на землю, зазвичай потрапляє в колектори, 
а далі вже з них до каналізації. Коли рівень опадів перевищує сантиметр на годину, то 
зливна система Детройта перевантажується, вода активно виливається до місцевої 
річки, яка сполучає Великі озера. Це потрібно змінити. Багато хто розуміє, що коли є 
чимало землі, яку можна знову використати, зокрема й для сільського господарства, 
дощову воду ліпше не зливати до річки, натомість акумулювати й використовувати далі 
для поливу посадженого. Таке твердження актуальне й у разі створення нової зеленої 
інфраструктури міста. 

Детройт має кілька парків. Найбільшим є острівний Белл-Айл – місцева версія 
Централ-парку, дуже схожа за дизайном, щоправда, посеред річки. Цей острів менший, 
ніж ті, що в Києві на Дніпрі, проте для детройтців він є найголовнішим напрямком 
відпочинку, зокрема влітку. Є ще Рудж-парк, Палмер-парк, які відносно великі за 
площею, і ще кілька в різних частинах міста. Інтеграція цих територій разом у певну 
систему створює своєрідні зелені маршрути для містян, які можна, наприклад, проїхати 
велосипедом. Водночас серед завдань – створити нові зелені зони в районах, що 
потерпають від тісняви. Наприклад, на рівні керівництва міста втілюється ініціатива 
рекультивації певних місцин у Детройті завдяки міським фермам. Зокрема, є такі 
території, де люди досі не хочуть селитися, і так ще триватиме доволі довго. 

Як ви ставитеся до ідеї смарт-сіті? Чи є в ній те, що може використати та 

розвинути Детройт сучасності? 
– Гадаю, Детройт може відіграти роль смарт-сіті, зокрема розвинути це явище. У 

недавньому минулому ситуація щодо нього склалася таким чином, що в історичній 
перспективі важко було казати, що воно належить чи переходить до категорії розумних 
міст. Сьогодні ж керівник сектору міських технологій Детройта займається розробкою 
стратегії, яка інтегрує здобутки смарт-сіті, зокрема щодо зв’язку, дистанційного 
керування різними інфраструктурними об’єктами та елементами, міського транспорту. 
Детройт поки що важко назвати абсолютним смарт-сіті, проте певні елементи цього 
явища в ньому вже наявні. Смарт-сіті – це база для розвитку різних цифрових 
технологій, змін у розумінні того, як керувати містами. Наприклад, є компанія Lawline's 
Technologies, що почала свою діяльність із невеликого стартапу, який займався міським 
мапуванням. Нині вона працює над широким спектром міських цифрових технологій та 
інфраструктурою. А також узялася за аналіз даних щодо інфраструктурного розвитку 
міст і моделювання. Власне, мова про однин із виявів смарт-сіті в сегменті приватного 
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та публічного секторів. В ідеалі ті підходи й технології, які пропонує смарт-сіті, могли 
б зробити Детройт стійкішим. 

Смарт-сіті, їхні технології та комунікації значать багато, проте не слід забувати про 
важливість таких речей, як належне забезпеченні міста електроенергією, водою без 
відключень. Як на мене, ідеально було б поєднати і високі, і звичні технології, зробити 
таку собі комбінацію для втілення. 

Відродження великого міста, його вихід із депресії та перехід на нові рейки – 

справа з нелегких. Вона не робиться зусиллями тільки бізнесу та громадянського 

суспільства. Чи долучається сьогодні до цього процесу влада не лише самого міста, 

а й на рівні цілої держави? 
– Якщо коротко, то так. Займаючись майбутнім плануванням Детройта, ми 

усвідомлюємо ті виклики, які стають на шляху цього процесу. Економічні зсуви та зміни 
останніх 40–30 років призвели до зменшення притоку інвестицій, а це, своєю чергою, 
до структурної бідності міста. Воно потребує зміни в сенсі індустрії, яка розвивається 
на його теренах, створення більшої кількості надійних робочих місць. Дехто 
намагається знайти своєрідний оптимальний підхід до того, як це зробити, дати 
місцевим жителям новий набір навичок, які поліпшили б їхні шанси на 
працевлаштування. Частина виробництва знову з’явилася в Детройті, цей економічний 
сектор відносно потужний. Водночас до міста вертаються мешканці, відновлюються 
житлові райони. Певне відродження відбувається, проте важливо, щоб і міська влада, і 
жителі не сприймали покращення ситуації як щось дане, а й далі робили те, що від них 
залежить. 

Кожне місто так чи інакше думає, як воно може бути конкурентоспроможним у 
глобальній перспективі. Це означає пошук тих зрушень, які відбуваються, глобальних 
трендів суспільного й економічного штибу. Гадаю, у Детройті є усвідомлення того, що 
потрібно, аби місто вийшло з депресії. Сподіваюся також, що це стане запобіжником 
від тієї зарозумілості, яка спіткала його в середині минулого століття та засліпила, 
мовляв, глобальні економічні зміни його не торкнуться. Місто має бути готовим 
адаптуватися та, хай там що, змінюватися. 

Детройт пережив банкрутство, і до цього часу багато американців та іноземців, 
коли чують його назву, зітхають, мовляв, «господи, Детройт мертвий!». Ми точно 
знаємо, що місто живе, проте це відновлення розпочалося п’ять – шість років тому, і от 
лише тепер якось виразило себе. Це такий катарсис, через який воно проходить. Вийти 
зі складного становища можна тоді, коли наявна стратегія, куди рухатися далі. Якщо 
вона є, то це потужний стимул до майбутнього розвитку. Стратегія щодо Детройта як 
міста майбутнього – це не просто набір тактичних операцій, а дорожня карта, з огляду 
на яку ухвалюються рішення в місті. Це той засіб, який дозволяє повернути людям 
упевненість, що вектор, який обрало місто, непоганий і що воно має власний модус 
розвитку. 

Стратегія, про яку мова, дає впевненість не лише містянам, а й американському 
уряду на федеральному рівні, що ситуація в місті стає здоровішою. У 2013–2014-му 
центральний уряд, Адміністрація Барака Обами та Білий дім працювали над тим, щоби 
підтримати Детройт. Вони інкорпорували цілу низку експертів, які працювали над 
розгортанням плану його відродження, шукали відповідні ресурси, допомогли з міським 
транспортом, сферою ІТ-технологій. Лідери міста об’єдналися й стали координувати 
свої дії з центральною Адміністрацією США. Це був шанс, без якого процес позитивних 
змін не почався б. Спостерігати за відродженням міста дуже втішно, і мені надзвичайно 
приємно бути частиною цього. 
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Ден Кінкед – американський архітектор, спеціаліст з урбаністики. Випускник 
Гарвардської вищої школи дизайну. Один із керівників національної містопланувальної 
компанії SmithGroupJJR’s. За 20 років архітектурної практики створив трансформаційні 
проекти для Університету штату Мічиган і міста Детройта, а також дизайн міських 
районів у Європі та Китаї. У 2013–2016-му – проектний директор ініціативи Detroit 
Future City. Викладає на випускному курсі Архітектурної студії Коледжу архітектури 
Таубмана й на відділенні міського планування в Університеті штату Мічиган. Був 
членом Консультативної ради Державного департаменту США з розгляду заявок на 
участь у Венеційській бієнале 2016 року й графічного консультанта Світового банку з 
питань урбанізації. Володар численних нагород і відзнак, серед яких дизайнерська 
нагорода за мистецьку будівлю Веллс-холу Мовного центру Університету штату 
Мічиган від Американського інституту архітектури в Мічигані, дизайнерська нагорода 
за стратегічний структурний план майбутнього Детройта від Мічиганського відділення 
ASLA (Американського товариства ландшафтних архітекторів), нагорода імені Деніела 
Барнгема за стратегічний структурний план майбутнього Детройта від Мічиганської 
асоціації планування» [78].  

 

 

3. ДОСВІД ПОЄДНАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ:  
ЄС VS УКРАЇНА 

 
Однією з тенденцій сучасності є зниження можливості управління інноваціями на 

державному рівні через регіональну специфіку інноваційних процесів в умовах трендів 
децентралізації управління та пошуку локальних джерел та ресурсів модернізації 
економіки, значну нерівномірність у розміщенні людського та наукового потенціалу. 
Так, близько 25% висококваліфікованих фахівців, понад 33% витрат на дослідження і 
розробки і 58% патентних заявок зосереджені лише у 10% найбільших регіонів ОЕСР 
[79, с. 15]. У кожному регіоні формуються свої унікальні умови для появи інновацій, 
специфіка яких залежить від рівня їх соціально-економічного розвитку, виробничої 
структури економіки, ефективності інститутів, культурних і ментальних установок 
населення тощо. Ураховуючи те, що у кожному регіоні/місті ці умови різні, створити 
уніфіковану модель управління інноваціями не можливо. Тому для різних регіонів/міст 
прийнятним рішенням є поєднання різноманітних політик, які стосуються сфер, 
безпосередньо пов’язаних з інноваціями – освітньої, науково-технічної, промислової, 
інвестиційної, екологічної, соціальної.  

Органи регіонального управління зможуть ефективно виконувати свої 
повноваження з підтримки інновацій на місцях, якщо матимуть автономність у 
визначенні такого кола сфер і будуть наділені для цього відповідними повноваженнями 
та ресурсами, тобто, якщо відбуватиметься децентралізація. Остання передбачає, з 
одного боку, передачу повноважень держави органам влади на місцях, які знаходяться 
найближче до людей, де ці повноваження можуть бути здійснені найкращим чином з 
точки зору ефективності та економії ресурсів, з іншого боку – делегування певних 
завдань широкому колу суб’єктів, незалежних від держави, як-от представникам 

                                                           
78 Трегуб Г. Ден Кінкед: «Місто має бути готовим адаптуватися та, хай там що, змінюватися» // 

Тиждень. 2018. №30. С. 60-62. 
79 Regions and Innovation: Collaborating across Borders. OECD Reviews of Regional Innovation, OECD 

Publishing. Paris. 2013. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264205307-en  
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громадських організацій, профспілок, бізнес-об’єднань, активістам, які можуть тією чи 
іншою мірою впливати на процес прийняття рішень та їх упровадження. 

У більшості країн-членів ЄС практикується багаторівневий підхід до управління 
інноваціями: на національному рівні органи влади зазвичай опікуються питаннями 
фінансування досліджень, розробок та інновацій, діяльності університетів і 
дослідницьких організацій. На регіональному/місцевому рівні вирішуються питання, 
пов’язані з початковими рівнями освіти, створенням бізнес-інкубаторів, центрів 
трансферу технологій, інших інноваційних структур і кластерів.  

Розподіл повноважень між рівнями влади не є загальним для всіх країн, а багато в 
чому залежить від форми державного устрою країни та автономності її регіонів 
(табл. 3.1).  

Актуальність дослідження цієї проблеми підсилюється процесами децентралізації 
управління національним господарством, а також пошуком шляхів активізації 
економічного розвитку регіонів. Розв’язання нагальних проблем модернізації 
економіки регіонів не може бути забезпечено лише зусиллями державного центру та 
його органів управління. Тут необхідна й зацікавлена участь органів регіональної та 
місцевої влади, ініціатива і відповідальність яких мають бути підвищені завдяки 
децентралізації управління між різними рівнями влади з метою формування 
сприятливого регіонального економічного простору для усіх видів господарської 
діяльності, залучення інвестицій та людських ресурсів, генерації та просування 
інновацій відповідно до ринкових потреб. Процеси децентралізації управління здатні 
надати державній політиці модернізації національної економіки рис цілісності та 
збалансованості інтересів. 

 

Таблиця 3.1 – Країни-члени ЄС за ступенем децентралізації * 

Федеративні країни та 

країни з «автономними» 

регіонами 

Централізовані країни з регіональними 

можливостями 

Країни  

«єдиного регіону» 

Австрія, Бельгія, 

Великобританія,  

Іспанія, Німеччина  

Фінляндія, Швеція, Франція, Нідерланди, 

Ірландія, Португалія, Італія, Польща, 

Болгарія, Греція, Чеська Республіка, 

Угорщина, Румунія, Словаччина,  

Хорватія 

Данія, Литва, Латвія, 

Естонія, Люксембург, 

Словенія, Кіпр, Мальта,  

* Джерело: [80, с. 30] 

 

Питання побудови ефективного територіального устрою, конституційно-

правового статусу регіональних утворень, розподілу повноважень між формами 

публічної влади залишається у центрі уваги європейської громадськості та наукової 

                                                           
80 Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів: ред. від 09.2011 р.: матеріали Проекту ЄС 

«Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Представництво ЄС в 

Україні. Київ, 2011. 66 с.  
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думки. За останні роки і в Україні з’явилася значна кількість публікацій, присвячених 

проблемам реформи децентралізації [81; 82; 83; 84; 85].  

Питання реалізації реформи розглядаються та аналізуються з точки зору предмету 

наукового інтересу авторів. Найчастіше, увага приділяється фіскальній децентралізації, 

формуванню ефективного місцевого самоврядування з прийняття бюджетних рішень 

[86; 87; 88].  

Основні зміни, передбачені реформою децентралізації в Україні, закріплені в 

Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 

Законі України «Про співробітництво територіальних громад», «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», та змін до Бюджетного і Податкового кодексів – 

щодо фінансової децентралізації. Втім процес побудови ефективної системи влади на 

всіх рівнях продовжується. Тому необхідно розглянути досвід держав, які тривалий час 

реалізують реформи децентралізації та територіального устрою держави. 

Європейські країни демонструють приклади того, як вирішити питання 

територіального устрою держави, у відповідь на нові виклики світу, що швидко 

змінюється. В нашій роботі проаналізовано досвід трьох ключових європейських 

країн – Франції, Німеччини та Італії. Країни вибрано з різних причин. По-перше, вони 

представляють різни моделі місцевого самоврядування. Італія та Франція 

використовують континентальну модель місцевого самоврядування, де пряме державне 

управління поєднується із місцевим самоврядуванням. Для таких країн є характерною 

певна ієрархія системи управління, в якій місцеве самоврядування є ланкою в 

порівнянні з державною владою, автономія місцевого самоврядування обмежена, а на 

місцях діють спеціальні державні уповноважені, які контролюють органи місцевого 

самоврядування. Німеччина використовує змішану модель, що увібрала в себе риси 

англосаксонської та континентальної моделі та має, крім того, власні специфічні ознаки. 

Характерною ознакою змішаної моделі є поєднання достатньо автономного місцевого 

самоврядування на низовому територіальному рівні з державним управлінням, і 

держава активно підтримує і стимулює самоорганізацію громадян на місцях. 

По-друге, Франція – є прикладом найбільш послідовного тривалого процесу 

децентралізації, яка пройшла шляхом від централізованої країни, що історично 

                                                           
81 Романюк С.А. Децентралізація: теорія та практика застосування: монографія. Київ: 2018. – 216 с. 
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2015. – С. 42-51. 
86 Лунина И.А. Бюджетная децентрализация: цели и направления реформ. Экономика Украины. 2014. 

№11. С. 61-75. 
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склалося за часів встановлення «наполеонівського централізму» до децентралізованої 

держави. Інститут префектів, який протягом значного періоду застосування довів свою 

ефективність у Франції, намагаються втілити в Україні з набранням чинності змін до 

Конституції та ліквідації місцевих державних адміністрацій. В Італії конституційно 

закріплена унітарна форма державного устрою, проте такі терміни, як «фіскальний 

федералізм», «бюджетний федералізм» стали визначальними при реформуванні різних 

сфер державної діяльності, а принцип децентралізації представляється основною 

політико-правової догмою італійської держави [89].  

По-третє, досвід цих країн є цікавим з точки зору не тільки реформи 

територіальної, а й функціональної децентралізації. 

Отже, зробимо спробу виявити та співставити деякі сучасні тенденції 

децентралізації та реформування територіального устрою в країнах Європи, 

обґрунтувати підходи до нових можливостей модернізації промисловості регіонів в 

умовах децентралізації управління та оцінимо можливості їх використання в Україні. 

В конституційній та інституційній організації країни територіальність передбачає 

становлення певних за просторовою ознакою (у горизонтальній площині) областей, 

яким може бути приписано множину функцій, а оскільки ці області встановлюються як 

самостійні політичні та адміністративні одиниці, то відповідним акторам може бути 

покладено зобов’язання виконання безлічі цих функцій. Натомість поняття 

функціональності зосереджено на окремих спеціальних завданнях, які вирішуються 

одним актором/інститутом або вертикальним ланцюгом акторів/інститутів [90, с. 59]. 

За одним з підходів до класифікації децентралізації існує територіальна та 

функціональна децентралізація. Різниця між територіальною та функціональною 

децентралізацією полягає в тому, що перша є процесом, в рамках якого конституцією 

або актом парламенту регламентується юрисдикція автономної влади, що діє на 

обмеженій території та має статус окремої юридичної особи шляхом надання влади тим 

органам, які обираються безпосередньо громадянами, що проживають на відповідній 

території [91, с. 292].  

Втім, децентралізація влади передбачає широке коло суб’єктів реалізації завдань 

і функцій, що мають публічний характер, не обмежуючись лише рівнем територіальних 

одиниць й органами місцевого самоврядування. Зміст функціональної децентралізації 

полягає в тому, що прийняття рішень здійснює автономний орган, який має статус 

юридичної особи і відносний ступінь фінансової незалежності від центральної влади. 

Функціональна децентралізація відноситься до моделі «згори-донизу» («top-down») і 

«зазвичай запроваджується в унітарних державах через трансфер попередньо 

визначених центральною владою повноважень та відповідальності до спеціалізованих 

установ, інкорпорованих в державні інституції, чиї юрисдикції визначаються 

статутами» [92]. На практиці це означає, що центральний або місцевий уряд вирішує не 
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виконувати одне зі своїх повноважень та передає його до спеціалізованої установи, яка 

отримує чітко визначені функції та бюджет для їх виконання.  

Розглянемо докладніше деякі сучасні тенденції децентралізації та реформування 

територіального устрою Італії, Франції та Німеччини.  

 

3.1. Італія 

 

Італія є парламентською республікою з унітарним, децентралізованим державним 

устроєм та демократичним політичним режимом. Конституційна реформа 2001 р. 

остаточно закріпила децентралізацію і автономізацію регіонів Республіки Італія в якості 

провідного принципу реформування державного устрою країни. Загалом, реформа 

принесла такі важливі для суспільно-політичного життя країни зміни. 

1. Встановлено новий конституційно-правовий статус адміністративно-

територіальних утворень у складі Італії. Відповідно до змін, складовими Республіки є 

комуни, провінції, столичні міста, області, держава. Комуни, провінції, столичні міста і 

області є автономними утвореннями з власним статутом, повноваженнями і функціями 

відповідно до принципів, встановлених Конституцією (ст. 114 Конституції) [93]. Для 

політико-правової системи Італії характерним є бачення держави як складової частини 

Республіки поряд із областями. Відповідно комуни, провінції, міста, області не є 

структурними підрозділами держави, а являють собою таке ж втілення волі народу, як і 

сама держава. 

2. Скасовано інститут Урядового Комісару, однією з основних функцій якого був 

контроль, у співробітництві із префектами, за виконанням функцій, які виконують 

регіональні органи влади з метою забезпечення єдності керівництва та адекватності 

адміністративних дій. Вважалось, що наявність органу, який є «інструментом в руках 

державної влади, що дозволяє відміняти нормативно-правові акти регіональних рад» не 

сприяла процесам децентралізації влади [94, С. 126]. Таким чином, інститут, який 

обмежував самостійність та автономію регіонів припинив існування, а вирішення 

спорів між державою та регіонами стало можливим тільки через звернення до 

Конституційного суду.  

3. Встановлено новий розподіл сфер ведення. Конституція визначає, що 

законодавча влада належить державі та областям, встановлюючи при цьому сфери їх 

виключної, а також конкуруючої компетенції (ст. 117). В основу розмежування 

компетенції між громадами, провінціями, столичними містами, регіонами та державою 

покладено принципи «субсидіарності, диференціації і пропорційності» (ч. 1 ст. 118). До 

відання комун відноситься виконання всіх адміністративних функцій, за винятком тих, 

які для забезпечення їх однакового виконання надані провінціям, столичним містам, 

областям та державі (ч. 1 ст. 118). Конституція містить положення щодо підтримки 

вираження ініціативи громадянами: «держава, області, столичні міста, провінції та 

комуни сприяють самостійній ініціативі громадян і їх об’єднань – щодо їх діяльності в 

суспільних інтересах на засадах принципу субсидіарності» (ч. 4 ст. 118). З 39 сфер, які 

було закріплено за державою, або регіонами, конституційною реформою 2001 р. 30 
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передано або до ведення регіонів, або у спільне ведення держави та регіонів, при цьому 

жодну зі сфер не було передано від регіону до держави.  

Що стосується розширення фінансових повноважень регіонів, то Конституційний 

суд постановив, що їх обсяг є недостатнім і потребує розширення. В іншому випадку 

сфери юрисдикцій, які було встановлено реформою, будуть суперечити одна одній. 

Очікуваного закріплення за регіонами принципу повного переходу до регіонів доходів 

від збору податків на їх території поки не відбулося – їм залишається лише частина 

ресурсів.  

Продовжують знаходити втілення спроби окремих регіонів Італії змінити статус 

відносин із центром, що пов’язано в основному з економічними причинами. Ст. 116 

Конституції передбачає можливість проведення референдумів з питання з розширення 

прав автономії регіонів. У 2017 р., вперше за 70 років існування Італійської Республіки 

відбулися референдуми в Ломбардії і Венето. Переважна більшість висловилася за 

розширення автономії, завдяки чому місцева влада отримала додатковий вагомий 

аргумент в переговорах з центральною владою з питання про перетворення Ломбардії і 

Венето в «області з особливим статусом».  

Нині Конституція Італії наділяє таким статусом п'ять регіонів, кожен з яких дійсно 

виділяється на тлі інших. Два з них - це острови Сицилія і Сардинія, інші: Валле-

д'Аоста, Трентіно - Альто-Адідже, Фріулі - Венеція-Джулія – являють собою 

прикордонні зони зі своєрідною змішаної культурою, в яких поряд з італійським на 

офіційному рівні використовуються і інші мови (французька, німецька та словенська 

відповідно) (ст. 116 Конституції). Після референдуму уряд і три регіони − Ломбардія, 

Венето і Емілія-Романья – подпісали угоди терміном на десять років про так звану 

диференційовану автономію. Основні положення угод розширюють автономні права 

регіонів у чотирьох сферах: трудове законодавство, освіта, охорона здоров'я і 

навколишнє середовище. Що стосується фінансових ресурсів, які мають забезпечити 

здійснення прав автономії, то вони будуть визначатися комісією, куди увійдуть 

представники держави і регіонів на паритетних засадах [95]. 

 

3.2. Франція 
 

Територіальна децентралізація відбувається у Франції протягом багатьох років, 

що пов’язано із культурно-історичним аспектом. На початку XIX ст. Франція зробила 

наголос на громадянське поняття нації, звеличивши національну єдність, викорінюючи 

специфічні культурні риси при адміністративному управлінні. Процеси децентралізації 

здійснюються з середини ХХ ст. з причин економічного характеру [96]. Попри значні 

реформи щодо введення та укріплення місцевого самоврядування, «наполеонівський 

централізм» виявляється і досі, зокрема в інституті префекту, через який центральна 

влада здійснює контроль над периферійними адміністративними одиницями. Слід 

зазначити, що за 200 років існування повноваження префектів змінилися. Нині вони є 

                                                           
95 Дунаев А. «Лига» у власти. Ждет ли Италию каталонский сценарий. URL: 

https://carnegie.ru/commentary/76554?utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiWW1

VNVlXTm1OamN5Tm1RdyIsInQiOiJKMmI3azc4cG9HbEdveFhmc0lhT3p6Q1hLZ0FTbU56NDVhQmR

VVUg1SnRQNnYxc3czSVVtUHBmS1wvSkxUbVJFSFo3bU1WVVRDRmhZMDV5ZmRLR05Wb29DNz

hPTnlUTHNMSU5QZGZcLytjeVV1dFRuaHozVFdIUnVlbWRBakF1Z0ZKIn0%3D/ 
96 Пахоруков К.И. Децентрализация во Франции: особая роль Корсики. Всероссийский журнал научных 

публикаций. 2011, сентябрь. С. 69-71. 
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представниками держави, які висловлюють державні інтереси – всього уряду і кожного 

з міністрів на території, забезпечують безпеку території. До 90-х рр. ХХ ст. деякі 

державні служби були підпорядковані не префекту, а відповідним міністрам. Згодом 

було створено дві ланки префектів: департаментського та регіонального рівнів. В 

результаті, регіональний префект може узгоджувати будь-яку стратегію з 

міністерством, а узгоджена стратегія реалізовується департаментським префектом, 

який не має права вирішувати питання територіального розвитку із відповідним 

міністром [97]. Префекти контролюють лише легальність, а не доцільність актів органів 

місцевого самоврядування. Право скасування акта має адміністративний суддя. 

Префект розглядає акти не тільки загального характеру, а й у сфері закупівель, 

планування території, екології та довкілля. 

Попри тривалий процес децентралізації у Франції розподіл обов'язків між рівнями 

субнаціональних одиниць влади (регіони, департаменти і комуни) (ст. 72 Конституції 

Французької Республіки) [98] залишається неясним, іноді породжуючи співпадіння 

аналогічних функцій, виконуваних різними рівнями і одиницями субнаціонального 

самоврядування. Переважна більшість комун (з населенням загалом 1700 осіб) є надто 

малими за чисельністю населення і адміністративних можливостей і не можуть 

впоратися з поставленими перед ними завданнями. Тому їх потенціал у здійсненні 

якоїсь координуючої політики «знизу» або «зсередини» є сумнівним. Через велику 

кількість дрібних муніципальних утворень, які адміністративно не здатні впоратися 

власними силами з проблемами місцевого самоврядування, вже в 1890 р. був прийнятий 

закон, який надає муніципальним утворенням офіційно затверджені форми 

міжкомунальної співпраці, як на одноцільовій так і на багатоцільовий основі. Хоча 

безліч різноманітних міжкомунальних органів слугують виконанню і координуванню 

безлічі функцій місцевого управління, і в субрегіональному просторі вони 

супроводжуються дедалі більшою інституційною складністю і «перенасиченістю». 

Прийнятий в 1991 р. Loi Chevènement був спробою «спростити» надмірну складність 

міжкомунальних органів. Оскільки різні форми міжкомунальної співпраці, 

реалізуються під керуванням рад, які обираються не прямим голосуванням, а побічно – 

радами муніципальних утворень, що співпрацюють, виникає структурна проблема. 

Адже міжкомунальні інститути беруть на себе і виконують все більшу кількість функцій 

місцевого управління, а оскільки прямі вибори їхніх рад не передбачено, вони не мають 

політичної легітимності. Натомість муніципальні утворення, які приймають участь у 

створенні міжкомунальних інститутів, володіють політичною легітимністю завдяки їх 

виборним радам, проте кількість їх функцій скорочується [99].  

Прикладами реалізації функціональної децентралізації у Франції є університети. 

Незважаючи на поглиблення інтеграції дослідницьких організацій у глобальному 

контексті, що стимулюється розвитком цифрових технологій та міжнародного 

наукового співробітництва, активність участі установ науки та освіти у передачі знань 

як і раніше визначається фактором географічної близькості. Просторова специфіка 

розвитку науки обумовлена обставинами соціально-економічного характеру, 
                                                           
97 Ткачук А. Французький досвід децентралізації очима вільними від захоплення. Інститут 

громадянського суспільства. URL: https://www.csi.org.ua/articles/france_decentralization/ 
98 Конституція Французької Республіки від 4 жовтня 1958 р. зі змінами станом на 23 липня 2008 р.. 

Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/?p=138  
99 Вольман Х., Букерт Г. Организация государства во Франции и Германии. Вопросы государственного 

и муніципального управления. 2007. Том ІІ. №2-3. С. 59-90. 
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культурними традиціями території, що історично склалися. Внаслідок комплексного 

впливу різноманітних факторів наука та освіта має динамічну територіальну структуру.  

Залучення університетів до розвитку регіону є одним з першочергових завдань 

для уряду.  

У країнах ОЕСР спостерігається низка тенденцій, які безпосередньо впливають на 

активність університетів у розвитку регіональної промисловості. Змінюються 

інструменти управління і механізми державного фінансування. Зокрема, університети 

стають більш самостійними в розподілі фінансових коштів, виборі партнерів, питань 

добору кадрів і їх розвитку, розробці навчальних програм, нові моделі державного 

фінансування виходять з принципу «оплата за результатами», включаючи контракти, 

угоди, схеми, засновані на формулах і індикаторах; збільшується зовнішня (конкурсна) 

підтримка з державних і приватних джерел; розширюється кооперація між інститутами, 

спостерігається їх злиття [100, c. 18]. 

Відповідно до закону про автономію університетів їм надається бюджет, 

виходячи з кількості студентів, характеру навчальних дисциплін, а також на основі 

низки показників результатів їх діяльності відповідно вирішення завдань, які було 

поставлено в сфері освіти і наукових досліджень. У встановлених рамках вони 

розпоряджаються своїми бюджетами на власний розсуд. Це дозволяє університетам 

запрошувати фахівців, самостійно визначати систему заохочень викладачів і 

дослідників, створювати спільні підприємства з приватними фірмами [101, c.19].  

На базі наукових колективів було створено тематичні мережі провідних наукових 

досліджень (Réseaux Тhématiques de Recherches Avancées – RTRA) і тематичні центри 

наукових досліджень та медичної допомоги (Centre Thématique de la Recherche 

Scientifique – CTRS). З різних дисциплін функціонують 13 тематичних мереж передових 

наукових досліджень (RTRA). Так, мережа RTRA «Нанонауки в рамках 

наноелектроніки», керівництво якої розташовується в Греноблі, об'єднує навколо ядра 

з 29 дослідницьких лабораторій 600 дослідників. Також дев'ять тематичних центрів 

наукових досліджень і медичної допомоги (CTRS) охоплюють наукові і медичні 

колективи високого рівня, що працюють в галузі охорони здоров'я. Закон надав 

університетам і іншим вищим навчальним закладам новий інструмент, призначений для 

інтеграції їх діяльності і ресурсів на регіональній основі, – пули наукових досліджень і 

вищої освіти (les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur – PRES). На території 

Франції діють дев'ять таких пулів. Так, пул «Університет Бордо» об'єднує чотири 

університети міста Бордо і чотири інших ВНЗ (три інженерні школи та інститут 

політичних наук). У 2007 р. прийнято Закон «Про свободу і відповідальність 

університетів», який є доповненням до механізму, введеному для підвищення 

ефективності наукових досліджень та інновацій: університети, які користуються 

відповідно до цього закону більшою автономією у виборі стратегії і способі управління, 

матимуть можливість проводити свою власну політику в галузі наукових досліджень і 

впроваджувальної діяльності, що слугуватиме формуванню підприємницьких 

                                                           
100 Унгер М., Полт Ф. Треугольник знаний» между сферами науки, образования и инноваций: 
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Тренды. 2011.  № 11. С. 18-20. 



102 

екосистем навколо університетів, в яких присутні підприємства різного розміру – від 

малого бізнесу до філіалів транснаціональних компаній [102, c. 51]. 

 

3.3. Німеччина 

 

Німеччина характеризується як країна з розвиненою демократичною структурою 

влади і широким місцевим самоврядуванням.  

Центральний уряд є відповідальним за політичний процес та законодавчу 

діяльність, але його вплив на регіональний та місцевий уряд є обмеженим. Федеральний 

уряд та міністерства не мають власних периферійних відділень через які б вони змогли 

здійснювати цей вплив. Відповідно до федерального розподілу функцій, здійснення 

федеральної політики та законів, нормативів ЄС знаходиться у веденні земель, а в 

землях – у веденні місцевої влади.  

У більшості земель створено середній адміністративний рівень (окружний уряд) 

який керується чиновником (президентом), який призначається земельним урядом на 

кшталт департаментського префекта у Франції [103].  

Ефективність інституту місцевого самоврядування визначається широкою участю 

в ньому громадян. Ефективні управлінські рішення в умовах малих громад 

приймаються завдяки інститутам координації акторів, наприклад, міжмуніціпільній 

кооперації та залученню обслуговуючих підприємств.  

Завдання, що виконують комуни, діляться на «добровільні» і «обов’язкові». 

Перші в повній компетенції комунальної Ради, яка визначає, чи будуть вони 

вирішуватись, і якщо так, то яким чином. Це такі проблеми, як забезпечення населення 

водою й енергією, питання культури, спорту, а також соціального характеру. Фінансові 

ресурси комуни йдуть насамперед на вирішення «обов’язкових» завдань, і тільки 

кошти, що залишилися, можна використати для вирішення «добровільних» завдань [104, 

с. 345]. Місцева влада при вирішенні «обов’язкових» завдань контролюється з боку 

державної влади, що представляється як форма інтеграції у державне управління.  

Отже, багаторічний досвід реформування територіального устрою та проведення 

децентралізації у провідних країнах Європи дозволяє зробити наступні важливі в 

рамках дослідження висновки:  

1. Попри тривалу реформу в країнах все ще існують проблеми, що виникають 

через нечіткий розподіл повноважень між субнаціональними одиницями влади. Так, в 

результаті існування великої кількості малих за чисельністю населення комун Франція 

має складну систему міжкомунальних відносин, де міжкомунальні інститути, не маючи 

політичної легітимності, виконують все більше функцій місцевого управління, що є 

предметом політичних дискусій.  

2. Не дивлячись на децентралізацію, центральний уряд Франції та міністерства 

продовжують свою присутність на регіональному та місцевому рівнях, через 

периферійні відділення державної адміністрації на рівні регіонів, департаментів, комун. 
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І в цьому Франція відрізняється не тільки від федеральної Німеччини, де центральний 

уряд не має власних периферійних відділень на регіональному та місцевому рівнях, а й 

від унітарної Італії, в якій в результаті конституційної реформи було скасовано інститут 

Урядового Комісару, який обмежував самостійність та автономію регіонів.  

3. Сучасним трендом децентралізації управління є проведення разом із 

територіальною децентралізації функціональної, яка передбачає наявність організацій, 

що отримують чітко визначені функції та бюджет для їх виконання.  

 

3.4. Україна 

 

В Україні децентралізація спрямована насамперед у бік її територіального 

напряму через розширення прав та спроможностей органів місцевого самоврядування 

та територіальних громад.  

Відносно реформ децентралізації Уряд звітує про створення у її процесі 665 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ), що об’єднали 3118 громад та здобули ресурс, 

фінанси (у вигляді надходжень від податків за нормативами відрахувань), 

повноваження, мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, 

трансферти для виконання делегованих державою повноважень (дотації, освітня та 

медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад) [105]. 

Разом із тим відбувається «процес перерозподілу, розсіювання функцій і 

повноважень, які до кінця не визначені і не зв’язані в єдину систему управління від 

центрального органу управління країною до місцевих (громад) або регіональних органів 

влади» [106, С. 5]. До того ж, за оцінкою фінансової спроможності 366 ОТГ у 2017 р. 

80,0% виявилися дотаційними [107]. Фінансову самостійність мають, переважно, 

громади, на території яких розміщені потужні підприємства реального сектору 

економіки. За таких умов управління процесами модернізації промисловості, які 

передбачають акцентування уваги на орієнтири розвитку, що пов’язані з реалізацією 

територіальних конкурентних переваг, насамперед науково-технічного та 

інноваційного потенціалу є практично неможливим. 

Реалізація проектів з модернізації потребує концентрації ресурсів, не тільки 

фінансових, а й наукових, що формуються великими адміністративно-територіальними 

одиницями. Українські вчені пропонують «переформатувати» регіони з врахуванням 
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наявності в Україні історичних регіонів [108, с. 114] або за моделлю соціально-

економічного районування [109; 110; 111].  

Українські економісти та географи стверджують, що змістовний, а не формально-

кількісний характер соціально-економічного районування є найбільш суттєвим 

принципом районування, він визначає, що соціально-економічний район є не 

статистично-однорідною територією за якоюсь ознакою, а соціально-економічною 

єдністю, цілісністю та спільністю життєдіяльності [112, с. 8]. При цьому виділяють такі 

ознаки районів:  

1. Тісний соціально-економічний, демографічний і культурний зв'язок територій 

району з головним ядром – її найбільшим за кількістю населення містом. 

2. Формування у великому регіоні територіальної соціально-економічної 

системи, тобто такого просторового поєднання населення,соціальної, економічної та 

екологічної сфер, в якому на основі їх взаємозв’язаності, збалансованості і 

взаємодоповнюваності створюються оптимальні умови ля життєдіяльності суспільства. 

3. Спеціалізація району в загальноукраїнському (загальнодержавному) поділі та 

інтеграції праці.  

4. Можливість здійснювати в межах району територіальне регулювання та 

координацію соціальних, економічних і демографічних процесів на субукраїнському 

рівні [113]. 

На початку нового тисячоліття економіка постсоціалістичних країн опинилась 

перед довготривалими системними економічними викликами, для яких характерним є 

поєднання наступних факторів: виснаження джерел експортно-сировинного типу 

розвитку, що базуються на інтенсивному нарощуванні паливного і сировинного 

експорту; зростання ролі людського капіталу в соціально-економічному розвитку; 

посилення глобальної конкуренції, яка охоплює ринки не тільки товарів, капіталів, 

робочої сили, але й технологій.  

У ситуації, що склалася у постсоціалістичних країн не може бути альтернативного 

шляху розвитку, окрім як формування економіки, заснованої на знаннях, тобто 

інноваційної моделі економічного розвитку.  

Підтримання розвитку інновацій входить до числа пріоритетів державної політики 

багатьох країн світу. Лідерство у науково-технологічній сфері визнається основою 

національної безпеки США [114], а інновації – потужним інструментом вирішення 

                                                           
108 Савельєв Є., Куриляк М. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS. Журнал 
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109 Кучабський О.Г. Перспективи впровадження статистичної системи NUTS в Україні в контексті 

адміністративно-територіальної реформи. Державне управління: теорія та практика. 2006. №2. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006-2/txts/REGIONALNE%5C06kogkar.pdf 
110 Соціально-економічна географія України / за ред.. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 606 с. 
111 Соціально-економічне районування України / М.І. Долішній, М.М. Паламарчук, О.М. Паламарчук, 

Л.Т. Шевчук. – Львів, 1997. – 50 с. 
112 Там само. 
113 Соціально-економічна географія України / за ред.. О.І. Шаблія. Львів: Світ, 1994. 606 с. 
114 The White House. (2017). National Security Strategy of the United States of America. URL:  

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.  
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багатьох найважливіших проблем країни [115]. Японія пов’язує своє майбутнє з 

інноваціями, закладаючи їх в основу п’ятьох ключових напрямів розвитку країни: 

довгого та здорового життя; безпечного та надійного суспільства; диверсифікації 

напрямів діяльності та зайнятості у суспільстві; вирішення глобальних екологічних 

проблем; забезпечення відкритості суспільства [116]. Виключну значимість інновацій 

для забезпечення конкурентоспроможності Європи у світовій економіці підкреслює 

Європейська Комісія [117]. У країнах-учасницях Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) до інновацій прикута особлива увага з огляду на 

необхідність пошуку нових джерел зростання, переходу світової економіки до більш 

потужного, всеохоплюючого та стійкого шляху розвитку після останньої глобальної 

фінансової кризи [118].  

Для країн, що розвиваються, до яких належать і постсоціалістичні країни, 

інновації набувають особливого значення, оскільки вони лежать в основі 

індустріалізації, яка відіграє ключову роль у диверсифікації економіки та подоланні її 

структурної слабкості. Експерти Організації Об’єднаних Націй з промислового 

розвитку (ЮНІДО) підкреслюють, що нарощення обсягів промислового виробництва в 

країнах, що розвиваються, є важливим фактором їх розвитку, але воно має 

здійснюватися не за рахунок капіталовкладень, природних та енергетичних ресурсів, як 

це відбувається наразі [119, с. 1–3, 11], а шляхом підвищення продуктивності праці, що 

передбачає впровадження трудо- і ресурсозберігаючих технологій, активізацію 

інноваційної діяльності підприємств промисловості.  

Недооцінка цієї обставини вже в найближчі роки може привести до того, що 

постсоціалістичні держави будуть витіснені з ринку високотехнологічної продукції, що, 

в кінцевому підсумку, не дозволить підняти до сучасних стандартів рівень життя 

населення і забезпечити економічну безпеку держав в цілому. Показовим з цього 

приводу є показник частки ВВП, яка спрямовується на наукові дослідження і розробки. 

Світовим лідером за наукомісткістю ВВП є Ізраїль, де відрахування на дослідження і 

розробки складають 4,27% ВВП, у Південній Кореї цей показник складає 4,23% ВВП, у 

Швеції – 3,26%, в Австрії – 3,07%, в Данії – 3,01%, у США – 2,79%, в Китаї – 2,07% 

ВВП. У середньому в світі він дорівнює 2,23%, у країнах-членах ЄС і ОЕСР – 2,05% і 

2,55% відповідно [120].  

Протилежна ситуація складається в державах пострадянського простору. За роки 

ринкових трансформацій цей показник суттєво знизився і в середньому складає 0,367% 

(табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2 – Динаміка валових внутрішніх витрат на дослідження і 

розробки деяких постсоціалістичних країн, у % від ВВП * 

Країна 
Роки 

1997 1998 2000 2005 2008 2010 2013 2014 2015 

Азер6айджан 0,37 0,421 0,336 0,22 0,166 0,218 0,211 0,21 0,222 

Вірменія 0,187 0,226 0,191 0,258 0,224 0,241 0,22 0,241 0,251 

Білорусь 0,73 0,706 0,722 0,678 0,74 0,696 0,674 0,521 0,517 

Грузія 0,342 0,354 0,215 0,177 - - 0,084 0,185 0,320 

Казахстан 0,294 0,221 0,181 0,284 0,216 0,154 0,171 0,167 0,169 

Киргизстан 0,194 0,211 0,156 0,198 0,19 0,156 0,149 0,125 0,121 

Молдова 0,807 - - 0,399 0,535 0,44 0,352 0,371 0,370 

Росія 1,045 0,954 1,049 1,068 1,044 1,13 1,056 1,088 1,132 

Таджикистан - - - 0,096 0,07 0,089 0,118 0,115 0,109 

Україна 1,192 1,066 0,963 1,032 0,846 0,833 0,759 0,649 0,617 

Узбекистан - - 0,36 0,238 0,193 0,195 0,196 0,198 0,214 

* Побудовано за: [121] 

 

В Україні, зокрема, за період 2010-2017 рр. наукомісткість ВВП скоротилася на 

0,3% і склала у 2017 р. 0,45% ВВП – мінімальне значення цього показника за всю 

історію незалежності України (для довідки: у 1991 р. наукомісткість ВВП дорівнювала 

2,5%). За наявних обсягів фінансового забезпечення наука в українському суспільстві 

вимушена відігравати переважно пізнавальну та соціокультурну функції, адже зі 

світової практики добре відомо, що можливість впливу науки на рівень економічного 

розвитку виникає за умови її фінансування понад 0,9% ВВП.  

КЕЙС «ОПОРІЗАЦІЯ ШКІЛ ПО-ЯМПІЛЬСЬКІ». «Як в одному районі 

"опоризували" школи. Зі всіх своїх, але проплачених нами, закордонних мандрів наші 

місцеві можновладці так і не привезли поки що найголовнішого – розуміння того, що 

Європа починається з поваги до людини. І закінчується там, де порушуються права і 

свободи громадян… Спробую розповісти, як останні півроку в Ямпільському районі 

Вінниччини проводиться "реформування" освітньої галузі. Викладу основні події, 

прокоментую їх. Сподіваюся, мені вистачить освітнього й екс-депутатського досвіду, 

щоб зробити це достатньо ґрунтовно, і витримки, щоб при цьому не лаятися. Усі мої 

викладки вибудовуються на матеріалах документів, які є на сайті Ямпільської районної 

ради і доступні для всіх… 

Отож ямпільське самоврядування в особі районної ради, яка виступає 

засновником навчальних закладів на території району, після тривалих примірянь 

зважилося нарешті на реформування мережі цих закладів. І почало навпрошки: 

оголосило на сесії, що створюватиметься округ, та визначило конкурсну комісію, якій 

належало відібрати опорні школи для цього округу.  

Що не так? Усе не так. У Європі до змін, що зачіпають багатьох людей, дуже 

довго готують цих самих людей: вивчають їхні потреби, з'ясовують можливості, 

показують переваги, які вони матимуть, прислухаються до висловлених цими людьми 

зауважень і пропозицій, бо найпершими союзниками змін мають стати ті, заради кого 
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ці зміни проводяться. Ямпільська райрада теж мала розпочати з такої роботи, а тоді 

поступово перевести її у вироблення програми і аж потім узятися за поетапну 

реорганізацію освітнього простору. До кожного етапу мала бути широко залучена 

насамперед батьківська громадськість району, бо йшлося про її та її дітей інтерес. 

Простіше кажучи, оголошенням про створення округу мав завершитися дуже важливий 

етап роботи, якої райрада не проводила. Тому все, що робилося далі, пішло навкіс. 

Що таке освітній округ? Це насамперед форма координації дій багатьох складових 

культурно-освітнього простору громади, завдяки якій усі ці складові мають дуже добре 

спрацювати на головне – забезпечити кожній дитині громади якнайкращий, рівний 

з усіма іншими доступ до повноцінної освіти. Тож коли йдеться про його створення, 

треба дуже добре бачити наявний потенціал і спланувати, як його складові мають 

спрацювати на кожну дитину громади. 

Виділяти в межах округу опорні школи чи не виділяти, робити їх гімназіями, 

ліцеями чи чимось іншим – це вже залежить від того, як засновник вирішив групувати 

наявний потенціал, щоб усі його переваги були задіяні на благо кожної дитини. 

Українське законодавство, НУШ дають засновникові безмежне поле для продуктивних 

рішень. 

Ямпільська райрада цими проблемами не переймалася. Вона просто створила 

конкурсну комісію, до складу якої ввела дев'ятьох чиновників і п'ятьох депутатів 

райради. Жодного представника від громадськості – ні сільських голів, ні батьків, ні 

незалежних експертів, ні навіть працівників освіти. Чому? Зрозумієте далі. 

Комісії було доручено з 23 навчальних закладів вибрати опорні. Претендентами 

могли бути всі охочі, які відповідали б вимогам Положення про освітній округ 

(постанова КМУ №79 від 20.01.2016 р.) і Умовам проведення конкурсу з визначення 

опорних закладів та освітніх округів (рішення №209 від 15 грудня 2017 р., 19-та сесія 

сьомого скликання). 

Охочих назбиралося сім шкіл. Конкурсна комісія могла "опоризувати" тільки 

п'ять із них, бо за вимогами згаданого вище положення кожна опорна школа повинна 

мати не менше трьох філій. А з 16 закладів, які на статус опорних не претендували, 21 

філію не зробиш. Треба було зменшувати кількість претендентів. І першою на 

вилучення зі списку була довжоцька школа.  

Так, це чудовий навчальний заклад (найновіша споруда, непогане обладнання, 

кваліфікований колектив), і всі його ресурси безумовно ж мають працювати на дітей 

усього округу. Але! У ньому – приблизно півтори сотні учнів, а положення вимагає, 

щоб їх було не менше 200. І це не примха: наповнюваність класів – передумова для 

повноцінного запровадження допрофільної підготовки і профільного навчання. А тут 

кількість дітей тільки зменшуватиметься. 

Що робить конкурсна комісія? Йде на перше порушення вимог положення: щоб 

не зачіпати довжоцької школи, вона надає статус опорних… усім претендентам. Це 

відразу спричиняє друге порушення: п'ять з семи "охочих" отримують по дві, а не по 

три (як і належить за положенням) філії. Тобто, тим самим практично втрачають право 

на будь-яку опорність.  
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Довжоцька школа 

 

Причому в тих, кого призначено "жертвами", тобто філіями, ніхто не питає, чи 

дуже треба їм в ролі опорних саме ті школи, до яких їх прикріпили. У результаті 

складається абсурдна картина: не опорні школи мають працювати на дітей, які прийдуть 

до них з філій, а ці діти – на опорні школи! Це перевертає догори дриґом усе українське 

законодавство, з Конституції починаючи: право людини на вибір не просто нехтується 

– під його виглядом запроваджується повинність! "Кріпосне освітнє право", за яким 

діти, батьки й працівники шкіл-філій стають фактично рабами опорних навчальних 

закладів і засновника, який чхати хотів на закони. Гарантоване ж Законом України "Про 

освіту" право на вибір батьками навчального закладу (ст. 13) ліквідовується рішеннями 

створеної органом місцевого самоврядування конкурсної комісії. Як вам? 

Сесія районної ради одноголосно благословляє і всі порушення, і "кріпосне 

право". І коли пізніше група громадян із Качківки (до семисот осіб) просить сесію 

переглянути те рішення, щоб не порушувати прав їхніх дітей, а дати змогу їм їздити на 

подальше навчання в Ямпіль (бо туди і дорога безпечніша, і там три різнопрофільні 

школи, є спортивна й музична школи, Будинок творчості – усі переваги округу), а не в 

Довжок (там усе те саме, що й у Качківці), їхнє звернення навіть на розгляд не виносять. 

Його з 10 квітня тягали кабінетами, аж поки 30 травня постійна комісія у присутності 

всього причетного до описаних "чудес" районного начальства не накладає на нього 

резолюцію: "Інформацію взяти до відома". Ким треба бути, щоб так реагувати на 

звернення семи сотень громадян? 

11 квітня 2018 р. сесія районної ради вдається до найголовнішої дії, заради якої, 

очевидно, робилося й усе інше: вона перерозподіляє між суб'єктами округу "залишок 

коштів", який на початок року "склався" з… освітньої субвенції… "Залишок" 

чималенький – понад 18 млн гривень. Якщо взяти до уваги, що на всі-всі освітні потреби 

2017-го було виділено майже 89 млн грн (рішення 10-ї сесії сьомого скликання), то це 

величезні кошти. Звідки вони взялися? Зекономили". А як може засновник економити 

на тих, кому хронічно не вистачає грошей на найголовніші потреби? Не знаю. Знаю 
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тільки, що виходить, ніби на кожному учневі (2017-го ми мали "подушове" 

фінансування) було "зекономлено" не менше 5 тис. гривень. Виходить, моїй рідній 

школі не додали півмільйона, а ямпільській Першій – понад 2 млн гривень. 

І що тепер? Тепер "залишок" перерозподіляють (рішення №262 від 11 квітня). 

Качківському учневі "повертають" дві тисячі з п'яти "зекономлених" на ньому, а 

ямпільському з Першої школи – тільки тисячу. Про ратушанського взагалі забули. Зате 

довжоцький отримує… 18 тис., клембівський – понад дев'ять… До речі, ще не факт, що 

на тих, кому пообіцяли по одній-дві тисячі на учня, знову не "зекономлять", щоб згодом 

іще раз догодувати "своїх"… 

Досліджуючи всі ці дії, я виявив закономірність: "ієрарховий" реєстр районного 

начальства і реєстр шкіл за кількістю коштів, отриманих ними з "залишку", збігаються 

один в один. Не вірите? Перевірте, рішення сесії доступне всім, прив'язка районного 

начальства до певних громад – теж не таємниця. 

Підсумуймо. Що отримав район унаслідок "опоризації"?  

1. Маємо сформований із порушенням чинного законодавства "округ", який по 

суті округом не є, бо не здатен і не виконуватиме прописаних у відповідному положенні 

КМУ завдань. 

2. Сім однопрофільних опорних шкіл, п'ять з яких не відповідають своєму 

статусові навіть формально, а всі сукупно – реально. 

3. Учнів випускних (одинадцятих) класів шкіл-філій, які мусять влитися у 

випускні класи шкіл опорних. Мінімум півроку (якщо не весь рік) вони 

пристосовуватимуться до нових умов, у найважливіший для подальшого їхнього життя 

час почуватимуться дискомфортно і всі сили витрачатимуть на пристосування, а не на 

підготовку до ЗНО й вступу. 

4. Учні десятих класів замість обіцяної МОНУ можливості обрати профіль і 

вчитися за ним отримують "кріпосне право", за яким мусять далі вчитися лише в 

призначеній для них опорній школі і лише за тим профілем, який їм ця школа 

запропонує. У разі вибору іншого закладу доїзд до нього й усе інше – клопіт батьків. 

5. Допрофільна підготовка – ті самі проблеми, але вже для учнів дев'ятих класів. 

Єдина їхня нормальна реакція – проголосувати ногами (що вони вже зробили й цього 

року) і податися за межі району (це, між іншим, і робочі місця в депресивному районі, 

де їх і так обмаль). 

6. Усі навчальні заклади району зробили однаковий внесок у формування 

"залишку" субвенції-2017, але через перерозподіл цього залишку пограбували й без того 

бідні школи на користь "своїх". Також, як мені вдалося виявити, "своїх" постійно 

фінансують краще й через багато інших каналів (рішення сесій – там-таки, у відкритому 

доступі). 

Словом, маємо "торжество" гарантованого Законом України "Про освіту" 

принципу "кожній українській дитині – однаково рівний доступ до повноцінної 

освіти". Із чим я й вітаю всіх ямпільців, "завдяки" відповідній громадянській позиції 

яких такі дії самоврядування стають можливими. Між іншим, не лише в освітній 

сфері… Але про те – хай уже інші. Вітаю і уряд, і МОН, рішеннями яких так просто, 

виявляється, може маніпулювати орган самоврядування аж районного рівня. І 
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маніпулювати до повного спотворення їхньої суті, виправдовуючи свої дії звичним уже: 

"Ну це ж у Києві такі недолугі реформатори сидять"” [122].  

КЕЙС «ШКІЛЬНІ ВЧИТЕЛІ». «У Фінляндії, за даними соцопитувань, багато 

хто хотів би пов’язати своє життя з учителем або вчителькою. В Україні ж ідея вийти 

заміж за вчителя викликає хіба посмішку: попри те, що серед учителів і вчительок 

багато справжніх фанатів своєї справи, професія давно втратила соціальний престиж. 

Де у світі професія вчителя користується найбільшою повагою? Скільки 

заробляють педагоги за кордоном і в Україні? Як навчають майбутніх вчителів і 

підтримують у школі у перші роки? Як українське вчительство заробляє поза школою 

та якою має бути винагорода вчительської праці? Про досвід України, США, 

Німеччини, Ізраїлю, Грузії та Фінляндії – наша розмова з українськими та іноземними 

педагогами на IV Національній (не)конференції EdCamp Ukraine 2018, яка відбулася в 

Харкові у липні. Одна з цілей руху EdCamp, власне кажучи, – підвищити статус 

учительства: і суспільний, і внутрішній – рівень самоповаги. 

(НЕ)ПОВАГА 
Невисокий соціальний статус вчителя і високі вимоги до нього – проблема 

багатьох країн. 

«Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х у США професія вчителя була дуже 

престижною. Її прирівнювали до юриста чи лікаря», – розповідає виконавча 

директорка The Edcamp Foundation, співзасновниця світового руху EdCamp Хадлі 

ФЕРҐЮСОН, яка розпочинала вчительську кар’єру саме в ті роки. 

Однак відтоді багато що змінилося. І держава, і суспільство почали ставити 

цінність педагога під сумнів, перевіряти не те, наскільки добре вчитель знає дитину (яка 

у неї родина, інтереси, проблеми), а які він має академічні знання. 

Якщо ілюструвати сьогоднішнє ставлення до педагога, то виглядатиме так: стоїть 

маленький вчитель, велика дитина та великі мама-тато, які розказують вчителеві, що він 

має робити. 

Менше (порівняно з тими ж 1970-1980-ми) поважають вчителя тепер і в Грузії. 

Хоча вчителі там потрібні. Країна втратила багатьох у 1990-х, коли школи працювали з 

гасовими лампами, без опалення або з пічкою в кращому разі, – згадує ті часи колишній 

спеціаліст із математики, нині викладачка коледжу Black Sea Влада ХИМЕНКО. 
Схожа ситуація і в Німеччині. Тут учителі мають статус держслужбовця, тож 

з’явився стереотип, що вони приходять на роботу зранку, йдуть в обід, отримують за це 

непогані гроші й нічого надскладного не роблять. «Звісно, це далеко від правди», – 

говорить Ханна ТЕШНЕР, координаторка програми Громадської служби 

миру, яку виконує Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Ця 

програма підтримує мирні процеси в багатьох країнах, зокрема й в Україні. Утім, 

зазначає Ханна, питання і проблеми вчительства в Німеччині обговорюють і політики, 

і преса, бо усвідомлюють, що це нелегка праця, важлива для всієї країни. 

На цьому тлі окремо стоїть Ізраїль. Тут просто не тримаються за професію. 

Вчитель працює в школі п’ять-шість років, а тоді змінює роботу. «Молоді здібні люди 

не хочуть працювати все життя на одному місці, вони не хочуть залишатися в одній 

професії довічно», – розповідає Яаков ГЕХТ, засновник руху демократичних та 

вільних шкіл в Ізраїлі. 

                                                           
122 Девдера М. Хроніка одного безглуздя.  Дзеркало тижня. 2018.  №30. С. 12 
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В Україні ж, якщо вчитель не пішов зі школи у перші роки роботи, то у більшості 

випадків, здається, триматиметься за неї до пенсії. Це при тому, що за дослідженням, 

яке провела громадська спілка «Освіторія» разом з GFK Ukraine у травні 2017 року, 82% 

вчителів не задоволені своїм соціальним статусом. 

«44% опитаних киян висловилися, що вчитель взагалі не потрібен у ХХІ столітті. 

Адже є інтернет, гугл, тож навіщо учитель?» – ділиться результатами 

дослідження менеджерка креативних освітніх проектів «Освіторії» Олена 

СЕВЕРЕНЧУК. – У маленьких містечках і селах цей показник кращий. 85% вважають, 

що вчитель потрібен, і що менший населений пункт, то більше поваги до вчителя». Але 

в цілому, вважає Олена, аналізуючи дослідження, по країні люди не дуже поважають 

професію педагога. 

«Останні два-три роки держава робить більше для підвищення статусу 

вчительства, ніж у попередні роки, – каже експертка. – Освіту почали сприймати не як 

витратну сферу, а як інвестиційну. Проте лише цього року школи отримали більш-менш 

нормальні гроші. Тож сподіваємося, що й у нас повага до педагогів буде як у фінів, де 

вчитель – агент змін, той, хто вирощує майбутнє країни, бо за кожним успіхом, 

політиком та бізнесменом стоїть учитель. 

У Фінляндії вчитель – найповажніша професія, а педагогічний факультет – 

найпопулярніший. Педагогом стати важко, особливо у молодшій школі. Лише 10–11% 

випускників, які подають документи, проходять відбір у виші на вчителя початкових 

класів, – розповідає регіональний директор Lumo Education Ltd в Україні Дмитро 

НАУМЕНКО. 
Повага до вчителя з’явилася після реформи. Освітня реформа стартувала 

наприкінці 1960-х – на початку 1970-х, коли довіра до вчителя була на вкрай низькому 

рівні. «І коли в освіті почалися радикальні зміни, відповідальність за які взяли на себе 

саме педагоги, то політики і громадськість кричали: «Це не працюватиме! Ви все робите 

неправильно! Треба діяти по-старому! – розповідає Дмитро. – А коли на початку 2000-

х прийшли рейтинги PISA, програми міжнародного оцінювання учнів, де ми були 

першими, всі сказали: «Вау! Отже, все правильно робили! Ви молодці, ми вас 

підтримаємо». Повага до вчителя з’явилася, бо побачили результат». 

«З одного боку, порядок дій фінських вчителя чи вчительки, скажімо, у 

конфліктних ситуаціях визначений законом. З другого ж, у самому навчальному процесі 

вчителі тут досить автономні – вони нікому не подають конспектів уроків, не проходять 

формального атестування. Відсутність зайвої бюрократії та окозамилювальних 

перевірок також є показником поваги й довіри до вчительства», – зазначає колега 

Дмитра з Lumo Education Ltd Каїсу ХЕЛМІНЕН. 
Відчуваючи суспільну повагу, вчителі й самі поважають тих, з ким працюють: 

учні практично в усьому мають право вибору; їм пояснюють, як саме в дорослому житті 

їм знадобиться той чи інший предмет; жодних каральних інструментів не існує, а тести 

використовують як точку для розвитку – не для того, щоб «рейтингувати» чи оцінювати, 

а для того, щоб визначити слабкі місця учнів і попрацювати з ними. 

(НЕ)НАВЧАННЯ 
Країни, в яких розвинуті системи освіти, зрозуміли, що вкладати у вчителя 

потрібно на етапі вишу та у перші роки його роботи. 

У США, розповідає Хадлі Ферґюсон, 50% вчителів не витримують і йдуть зі 

школи протягом перших п’яти років. Тобто учитель вигорає раніше, ніж до нього 

приходить педагогічна майстерність. 
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«Тому мотивація та цінність професії – це те, над чим треба працювати. І це те, 

що ми робимо на EdCamp: показуємо педагогам, яка крута в них професія, що зусилля, 

яких вони докладають щодня, оцінені. Тут вони можуть вільно озвучити проблеми й 

отримати поради щодо їх розв’язання. Ідеї EdCamp вони несуть далі своїм колегам, 

розуміють, що їхню роботу поважають, і це захищає їх від професійного вигорання». 

У Грузії навчання на педфакультетах безоплатне. І це додатковий стимул для 

студентів обрати цю професію. Крім того, робота в держструктурі – стабільний дохід і 

соціальні гарантії. При цьому конкурс у виш на педагогічну спеціальність невисокий. 

Наприклад, на вчителя математики – три особи на місце, розповідає Влада Хименко. 

Відпрацювати у школі якийсь час після закінчення вишу випускник не зобов’язаний. 

«У Німеччині майбутні вчительки й учителі вивчають у виші дві-три дисципліни, 

щоби згодом уміти їх викладати дітям. Після університету молодий педагог ще півтора-

два роки вчиться і працює одночасно. Тобто три дні на тиждень навчає у школі під 

наглядом наставника, а два – відвідує курси, семінари, лекції, тренінги. При цьому 

отримує зарплату, хоч і невелику», – досвідом своєї країни ділиться Ханна Тешнер. 

Тому, як Німеччина підтримує педагогів на початку, по-доброму 

заздрить перекладачка, засновниця студії освіти для вчителів Лана СУШКО, котра 

два дні EdCamp’у допомагає Ханні порозумітися з усіма на (не)конференції. 

«В Україні вчитель-початківець не отримує достатньо практичних навичок, – 

вважає Лана. – Дуже багато теорії і вкрай мало вмінь: як працювати з дітьми, що робити, 

якщо є проблеми з дисципліною, як розв’язувати конфліктні ситуації. Будучи 

студенткою, я мала місяць практики у школі. Моїм ментором був вишівський викладач, 

який приходив подивитися, як я веду урок, і який жодного дня не працював у школі! 

Наставником студента має бути досвідчений учитель, котрий сам знає всі тонкощі, знає 

клас і має успішний досвід». 

У Фінляндії практичний досвід студенти отримують з першого курсу. Сім тижнів 

на рік – це робота у школі. Тож, після завершення навчання вони вже мають понад 

півроку практики з різними дітьми. Перші три курси студенти спостерігають, як працює 

вчитель чи вчителька, на четвертому стають помічниками педагогів, а на п’ятому вже 

можуть вести заняття самі. 

(НЕ)ГРОШІ 

Мало де вчителі дійсно заробляють добре. 

Зарплата американського вчителя – це дохід середнього або нижчого, ніж 

середній, класу, розказує Хадлі Ферґюсон. Учитель може дозволити собі купити 

будинок, якусь машину, поїхати на відпочинок. Але вчительський заробіток сильно 

залежить від штату: наприклад, в Оклахомі, щоб звести кінці з кінцями, вчитель 

повинен мати дві-три роботи. 

Середню зарплату отримує й ізраїльський педагог. На неї можна прожити, але 

щоб жити заможно, в сім’ї має бути ще хтось, на чию фінансову допомогу можна 

розраховувати, – так описує ситуацію Яаков Гехт. 

Грузинські вчителі заробляють приблизно, як українські. Середня зарплата 

вчителя на наші гроші – до 5500 гривень, найвища, 1000 ларі, – неповних 11 000 

гривень. На що вистачає цих грошей, розповідає Влада Хименко: «Моя мама – 

вчителька із 45-річним стажем і класна керівниця. Отримує 600 ларі (приблизно 6500 

гривень). Якби вона жила сама, то могла б добре харчуватися, носити хороший одяг, раз 

на рік поїхати відпочити». 
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А от заробіток німецького вчителя – вищий від середнього по країні. 

Провчившись загалом сім років, шкільний вчитель уже на початку отримуватиме 2400 

– 2800 євро. Далі зарплата зростає залежно від стажу та навантаження. Підтримувати 

статус вчителя – це державна стратегія, говорить Ханна Тешнер. 

У фінського вчителя зарплата трохи нижча за середню по країні. І це дивно, бо 

сама професія – високої престижності. Дмитро Науменко пояснює це тим, що ніхто з 

учителів у Фінляндії не працює заради грошей. Вони йдуть у школу, бо хочуть 

викладати. 

«Про державну повагу до професії свідчить винагорода за вчительську працю в 

Сингапурі, – розповідає Олександр ЕЛЬКІН, натхненник руху EdCamp в Україні, 

радник міністерки науки й освіти, котрий нещодавно побував у цій країні у рамках 

державної програми співпраці Singapore Cooperation Program – SCP Friends. – У 

початківця зарплатня 3500 сингапурських доларів, що відповідає середньому рівню 

життя в країні, а у «просунутих» досягає і 10 000. Також у них є така реалія, як 

«тринадцята зарплата», премії та спецфонд для реалізації освітніх ідей». 

Сергій ІВАГЛО: Фінансова свобода дуже важлива для вчительства. Це ж 

люди, які виховують наше майбутнє! А бідний викладач – залежна людина: від 

чиєїсь думки, грошей, премій, батьківського осуду тощо. Він не може висловитися. 

Вільним викладачем маніпулювати важко. Він вирішив – і пішов до іншої школи. 

З ним потрібно домовлятися, вибудовувати партнерські стосунки. Учителі, 

викладачі – потенційно заможні люди, – переконаний бізнес-аналітик. – Головне, 

щоб система припинила тиснути: «ви ніхто, у нас незамінних немає», і щоб 

педагоги не боялися зробити крок і почати заробляти 
Зарплата українського вчителя – трохи менша за середню по країні. «Якщо для 

села дохід у 6000 гривень – це непогано, то в місті на такі гроші не прожити», – говорить 

Олена Северенчук. – Касир у супермаркеті заробляє більше. І щоб підняти престижність 

учительської професії, треба платити їм, як в IT-сфері – 1500–3000 доларів. Це було б 

шоком, але допомогло би». 

Наші вчителі можуть заробляти і повинні це робити. У цьому 

переконанийпідприємець, тренер, бізнес-аналітик Сергій ІВАГЛО. «Фінансова 

свобода дуже важлива для вчительства. Це ж люди, які виховують наше майбутнє! А 

бідний викладач – залежна людина: від чиєїсь думки, грошей, премій, батьківського 

осуду тощо. Він не може висловитися. Вільним викладачем маніпулювати важко. Він 

вирішив – і пішов до іншої школи. З ним потрібно домовлятися, вибудовувати 

партнерські стосунки», – додає експерт. 

Що може зробити вчитель, щоб мати фінансову свободу? 
Сергій Івагло має кілька порад. 

• Продавати ідеї. «50% вчителів, які приїжджають на EdCamp, – це потенційні 

соціальні підприємці. Вони мають багато цікавих ідей. Свої напрацювання, майстер-

класи вони повинні пропонувати приватним школам та дитсадкам, курсам, центрам 

дитячого розвитку. Коли вони отримують перші зароблені на цьому гроші, то 

розуміють, що вони і є капіталом». 

• Репетиторство. Сергій Івагло називає це фрілансом і каже, що додатковий 

відчутний заробіток додає внутрішньої статусності й мотивує до розвитку. 

• Видавати електронні книжки зі своїми освітніми розробками. 



114 

• Звертатися до підприємців. «Бізнес потребує презентацій, розробки інструкцій, 

правил користування – і йому для цього потрібен грамотний вчитель», – пояснює цей 

пункт експерт. 

Як мав би робити будь-хто – відкладати 10% від кожного доходу, формуючи 

«подушку безпеки». 

«Учителі, викладачі – потенційно заможні люди, – переконаний бізнес-аналітик. 

– Головне, щоб система припинила тиснути: «ви ніхто, у нас незамінних немає», і щоб 

педагоги не боялися зробити крок і почати заробляти». 

(НЕ)ДЕРЖАВА 

Уряд і Верховна Рада зробили крок назустріч учителям. Тепер їхня черга. 

За новим законом про освіту вчителі вже отримали підвищені зарплати, – 

нагадуєрадниця міністра освіти і науки України, програмна координаторка 

EdCamp Ukraine Олена МАСАЛІТІНА. Можуть вони отримувати й надбавки з 

бюджетів органів місцевого самоврядування – тобто громада може сама потурбуватися 

про своє вчительство, стимулювати його. 

«51 стаття закону «Про освіту» передбачає добровільну сертифікацію вчителя. І 

той із педагогів, хто пройде її, отримуватиме 20% надбавки до посадового окладу 

протягом трьох років, – продовжує Олена Масалітіна. – Більшість учителів підтримують 

сертифікацію. Опитування, яке ми, EdCamp Ukraine, проводили разом із МОН, свідчить: 

62% педагогів вважають, що сертифікація має бути обов’язковою, а не добровільною». 

«Але саму систему підвищення кваліфікації потрібно змінити, за це висловилися 

79% із 8500 опитаних педпрацівників, – додає експертка у сфері освіти і науки. – Довіри 

до монополізованих державою інститутів підвищення кваліфікації давно немає. Крім 

державних, мають бути й приватні. Але якими їм бути? Як уникнути випадків, коли 

документ про підвищення кваліфікації можна купити?» 

Це питання до снаги вирішити самим учителям, вважає Олена. Міністерство 

запропонувало педагогам розробити критерії до організацій, які надаватимуть послуги 

сертифікації та механізми отримання документа. Бо саме їм надалі доведеться 

працювати з цими інституціями. І щоб не було нарікань, що їм згори спустили 

інструкцію, а вона недосконала, незручна тощо. «У процесі, де задіяно кілька сторін, не 

може бути покладено відповідальність лише на когось одного, – пояснює стосунки 

держави та вчительства пані Олена. – Педагоги мають і нести відповідальність, і 

вчитися діяти у своїх інтересах також, а не лише чекати на вказівки: от із цього й 

починається підвищення статусу»» [123].  

КЕЙС «РОЗУМНІ АЛЕ НЕПРАКТИЧНІ». За останні роки українці створили 

тисячі оригінальних та цікавих розробок і технологій. Але більшість із них "пішли" на 

Захід, тому що Україна не вміє ні утримувати винахідників, ні заробляти на нових 

технологіях. Трохи більше року тому українець Рон Фрідман, випускник Київського 

політеху та засновник компанії Mawi Solutions, здійснив революцію в охороні здоров'я – 

вийшов на ринок із продуктом, здатним відстежувати хвороби серця на ранніх стадіях. 

Прилад, який має вигляд звичайного фітнес-браслета, в режимі реального часу 

приймає сигнали електрокардіограми з руки власника. Ці дані аналізуються, і людина 

                                                           
123 Москвіна І. «Бідний викладач – залежна людина». Що допоможе українському вчительству стати 

багатим і щасливим. День. 2018. 17 серп. С.14.-15. 
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отримує попередження про небезпеку, щойно та з'являється. "Девайс простий у 

використанні, має привабливий вигляд, не вимагає відвідування лікарні й різних 

присосок. Все відбувається у звичайному для вас ритмі життя, тільки тепер ваше серце 

під захистом", – пояснює винахідник. 

За час скринінгу здорових людей прилад виявив більше десяти порушень ритму 

серця, які могли б призвести до фатального результату. Кожен такий випадок 

підтверджений консиліумом лікарів. 

Команда Фрідмана також запатентувала алгоритми, здатні автоматично визначати 

деякі хвороби серця на основі отриманих даних. Окрім того, зараз ведеться робота над 

приладом другого покоління з особливими сенсорами, який діагностував би хвороби, 

не пов'язані з серцем. 

Свої дослідження компанія веде у партнерстві з провідними університетами 

Швейцарії. Сам інноваційний прилад вже викликав ажіотаж – Mawi Solutions надходять 

замовлення від клінік і страхових компаній. До того ж йдеться в основному про ринки 

Північної Америки, Європи та Азії. 

Фрідман не один такий в Україні – щорічно тисячі українців патентують, тобто 

реєструють права на свої ідеї та винаходи, на батьківщині і за кордоном. Таких людей 

у країні несподівано багато для скромної навіть за східноєвропейськими мірками 

національної економіки. 

 
Дослідження Україна в глобальному інноваційному вимірі, проведене Innolytics 

Group спільно з Singularity University, DLA Piper та Unit City, показало дивовижну 

картину: за період із 2007 до 2017 року українці отримали майже 141 тис. патентів на 

винаходи і корисні моделі. Це число вдвічі перевищує аналогічний показник у Швеції 

та майже втричі – голландські та польські цифри. 

Водночас це не локальний, а глобальний успіх: понад 18 тис. патентів, 

зареєстрованих в Україні, належать іноземним представникам, а 3,6 тис. інноваторів із 

берегів Дніпра отримали в 49 країнах світу. Вони виступали співавторами винаходів 

таких світових гігантів, як Samsung, Jonson&Jonson, Yandex, DuPont, Bayer та 

Schlumberger. "Для свого масштабу економіки ми дуже навіть пристойно виглядаємо, – 

каже Володимир Бандура, голова Innolytics Group. – Якщо візьмемо топ-10 країн в 

Європі за кількістю патентів за цей період, ми будемо плюс-мінус посередині. У нас 

історично дуже сильна база". 
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ЗАВОЮВАТИ ЗАХІД: Дмитро Сурду (на передньому плані) збирається 

продавати свій унікальний безпілотник-обприскувач (позаду нього праворуч) фермерам 

Америки та Австралії 

Алгоритм успіху. Найпопулярніші напрямки інновацій в Україні – будівництво, 

фармацевтика, медицина і ветеринарія, металургія, транспорт, сільське господарство та 

інформаційні технологіі. 

У фармацевтиці та органічній хімії утримують лідерство іноземні компанії. Також 

вони активно патентують в Україні винаходи у сфері сільського господарства, генної 

інженерії та тютюнової індустрії. 

Втім, українці теж мають що запропонувати світові. Більшість їхніх закордонних 

патентів, орієнтованих виключно на зовнішні ринки, стосується все тієї ж фармацевтики 

та IT. До того ж на останню сферу припадає майже 20% усіх закордонних патентів 

українських дослідників. 

Одна з причин такої зовнішньополітичної активності локальних комп'ютерних 

геніїв – особливості українського законодавства, розповідає Наталя Пахомовська, 

партнер DLA Piper Ukraine і керівник практики інтелектуальної власності і технологій. 

В Україні, наприклад, неможливо запатентувати алгоритм чи програмне забезпечення, 

водночас як у США, куди загалом і спрямовуються вітчизняні айтішники-новатори, це 

звичайна практика. 

 
Крім того, для хорошого стартапу багатомільярдний американський IT-ринок 

значно перспективніший за український. "США – найпривабливіша юрисдикція для IT-

бізнесу, – пояснює Пахомовська. – Винахід, запатентований там, має найбільші шанси 

на комерційний успіх. Хай це ліцензування, залучення інвестицій чи продаж". 
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Так, компанію Viewdle, яка була заснована українцями й отримала патенти у 

США, Європейській патентній організації та Китаї, 2012 року придбав Google за 

$30 млн. Світового гіганта зацікавила унікальна технологія розпізнавання зображень, у 

розробці якої досяг успіху цей стартап. 

Ще одна гучна угода відбулася в 2015-му: Snapchat купив за $150 млн одеську 

компанію Looksery, яка створила мобільний додаток, що змінює зображення прямо під 

час відеотрансляції. З його допомогою, наприклад, людина, що говорить, може 

поліпшити колір обличчя, зістарити його чи накласти анімацію. 

Винаходь і заробляй. Перспективні стартапи з інших, більш традиційних для 

України сфер теж спрямовуються на Захід. 

Так, вітчизняна компанія Kray Protection, яка створила оригінальний безпілотник-

обприскувач для сільськогосподарських потреб, свій винахід запатентувала виключно 

у США. "Навіть попри те, що сільське господарство – головний драйвер української 

економіки, до передових інноваційних ринків світу нам ще далеко. Рівень проникнення 

інновацій тут і там не можна порівняти", – пояснює Дмитро Сурду, засновник і глава 

Kray. 

Він згадує, що до 2015 року його команда взагалі не планувала використовувати 

безпілотні літальні апарати (БПЛА) в сільському господарстві. Але, побачивши інтерес 

іноземних фермерів до свого винаходу, здатному без підзарядки облетіти за 15 хвилин 

15 га, вибрали агронапрямок. "Вони казали, що ми робимо революцію, – всміхається 

Сурду. – Тоді я прорахував, що в найближчі 10–20 років сільське господарство буде для 

нас найбільшим ринком, особливо з огляду на обмежену ефективність нинішніх методів 

обприскування". 

Допрацьована модель пересувається на висоті всього 1 м зі швидкістю до 30 м/с. 

IT-система робить апарат повністю автономним і простим у використанні. Крім того, 

БПЛА використовує ультрамалооб'ємне обприскування, при якому витрачається всього 

1–5 л на гектар. Ціна чудо-техніки – $50 тис. 

Купівля агролітака або наземного спреєра-розпилювача обійдеться фермеру в 

$350–400 тис., але й така техніка менш ефективна. Наземний транспорт трамбує землю 

і призводить до втрати 2–4% врожаю, а літаки покривають лише 90% поля. Крім того, 

ці засоби активніше витрачають добрива: у літака цей показник приблизно на 10 разів 

вищий, ніж у винаходу Kray. У підсумку, як запевняє Сурду, його БПЛА окупається за 

5–6 операційних днів. 

За минулий рік компанія продала п'ять апаратів до країн США та Канади. Саме 

Північна й Південна Америка, а також Австралія – головні ринки збуту, пояснює 

винахідник. 

Але в майбутньому він сподівається продавати своє дітище і на батьківщині. "Ми 

очікуємо, що за 5–6 років Україна зможе стати нашим основним ринком, – говорить 

Сурду. – Тобто після того, як великі холдинги на 1,5 млн га перестануть користуватися 

своєю головною перевагою – низькою вартістю ресурсів, і їм на заміну прийдуть 

модульні фермерські господарства на 10–30 тис. га". 

Перехід до інноваційних підходів у перспективі дозволить вивести сільське 

господарство і в цілому економіку країни на новий рівень. Для порівняння у 

дослідженні Innolytics Group і Singularity University наводять Нідерланди. Там усього 

1,9 млн га сільгоспземель, тобто в 22 рази менше, ніж в Україні. Натомість експорт 

сільськогосподарської продукції в п'ять разів вищий і становить €91,7 млрд, а число 

патентів на винаходи в агросфері майже вдвічі перевищує український показник і 
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становить 5,5 тис. "Де-факто можна говорити, що приріст ВВП розвинених західних 

країн відбувається виключно за рахунок нових технологій та інновацій. Звичайні засоби 

вже давно не працюють", – упевнений Бандура. 

І наводить як приклад Amazon – світового гіганта інтернет-торгівлі. За його 

словами, патентний портфель компанії в 2017 році (порівняно з 2010-м) зріс у понад 10 

разів – до 16 тис. патентів і заявок. "Десь пропорційно зросла і ринкова вартість 

компанії. Адже це реальні рішення, які вони захищають, а потім отримують дохід", – 

пояснює глава Innolytics Group. 

 

 
 

ДРУГ СЕРДЕЧНИЙ: Українець Рон Фрідман запатентував унікальний пристрій 

– браслет, який у режимі реального часу стежить за серцебиттям і попереджає про 

небезпечні відхилення 

Хронічне відставання. На українському ринку монетизувати інновації поки що 

не дуже вдається. Якщо в більшості розвинених країн винаходи патентують загалом 

приватні компанії, то в Україні в лідерах насамперед вузи. Зокрема, Національний 

університет харчових технологій і Національний аграрний університет. 

До того ж абсолютна більшість серед усіх їхніх патентів за 2007–2017 роки 

становлять не власне винаходи, а так звані корисні моделі – інноваційні рішення, що 

стосуються лише якихось пристроїв і не настільки ретельно перевіряються. Їх частка в 

загальному винахідницькому портфелі України – понад 73%.  
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На Заході цей показник становить всього 3–10%. Моделі також практично не 

патентують іноземні представники в Україні й українці закордоном. 
"Ми не реалізовуємо науковий потенціал України", – нарікає Фрідман. За його 

словами, вітчизняні науково-дослідні інститути та університети надто слабкі в наукових 
дослідженнях щодо західних. У Швейцарії деякі вузи взагалі прибуткові, отримують 
роялті за патенти, проводять дослідження для топових світових гігантів. І можуть самі 
вирішувати, куди інвестувати зароблені гроші, а не чекати чергової дотації від держави 
чи ґрантів. 

Але навіть у справжніх винаходів в Україні часто мало шансів на успіх. "Дуже 
сильні і класні рішення роками припадають пилом в інститутах, і ні автори не знають, 
як їх просунути на ринок, ні бізнес не розуміє, як на них заробляти", – нарікає Бандура. 
Тому, за його словами, важлива екосистема: на Заході винахіднику одразу ж 
запропонують й інкубатори, і держпідтримку, і приватні фонди. "За рахунок 
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інфраструктури вони змушують винаходи приносити прибуток, – говорить Бандура. – 
У нас цей ланцюжок розірваний". 

В Європі є програми фінансування спеціальних приватних компаній при науково-
дослідних інститутах та університетах, які допомагають винахідникам вивести їхні 
дітища на ринок, розповідає Пахомовська. А в США ще з 1982 року працює Програма 
інноваційних досліджень малого бізнесу (SBIR), яка слугує містком між університетами 
та ринком. 

Утім, намагаючись наздогнати Захід, Україна ніколи не зможе вирватися вперед, 
впевнений Ігор Новіков, глава київського представництва Singularity University. Єдиний 
спосіб досягти успіху – перестрибнути одразу через кілька рівнів, експериментуючи з 
інноваціями й технологіями. Тобто братися за напрямки, які поки що в новинку навіть 
для найрозвиненіших країн світу. Наприклад, за машинне навчання, інтернет речей, 
розумний транспорт, віртуальну і доповнену реальність, дрони і робототехніку, а також 
за аерокосмічну сферу. 

"Водночас Україна повинна не тільки створити конкурентоспроможне 
середовище для розвитку технологічних проектів, але й стати для них ринком, – 
впевнений Новіков. – Інакше ми ризикуємо стати тимчасовим інкубатором інновацій 
для інших, що вкрай негативно позначиться на нашій економіці" [124].  

За таких умов формування «Європи різних швидкостей» роль драйвера, яку 
виконували для післявоєнної «старої Європи» Франція та Німеччина, можуть взяти на 
себе Польща та Україна, щоб використати те «віконце можливостей», яке відкриває 
перехід від 5-ї до 6-ї «довгої хвилі» М. Д. Кондратьєва. Відповідний приклад 
використання такого «вікна можливостей» продемонстрували «нові індустріальні 
країни» Південно-Східної Азії, ставши при переході від 4-ї до 5-ї «довгої хвилі 
Кондратьєва» так званими «Азійськими тиграми». 

КЕЙС «СЕКТОРАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ». «Чи вдасться нам зробити шлях на 
Захід незворотним? Як виглядає шлях України до сім'ї успішних європейських країн? 
Можна уявляти його собі як автобан із ідеальним дорожнім покриттям, потужними 
ліхтарями та дружніми інспекторами руху на узбіччі. Переважна більшість нас саме так 
і робила – хоча насправді довгі роки ми не рухалися цим шляхом уперед, а кружляли по 
колу. І точно не європейським автобаном, а бездоріжжям "русского мира". 

Набагато реалістичніше сприймати цей шлях як сходи, де кожна нова сходинка 
вища за попередню. А відтак – кожну сходинку долати складніше. Але головна 
проблема для нас – не в тому, що складність постійно підвищується. А в тому, щоб не 
оглядатися раз у раз назад і не сповзати вниз, втрачаючи історичні шанси. Інакше 
кажучи – проблема в тому, щоб зробити шлях до західної цивілізації незворотним. 
Таким, що не підлягає ревізії і не передбачає лицемірних модальностей. Щоб іти 
"вперед і вгору". 

20-й саміт Україна–ЄС та саміт НАТО, які відбулися у липні 2018 р. в Брюсселі, 
мали в Україні значно менший резонанс, ніж історія з покаранням хорватських 
футболістів за гасло "Слава Україні!" та кампанія з обвалення рейтингу сторінки FIFA 
у Facebook. Політичним досягненням важко конкурувати з футбольними перемогами за 
увагу широкого загалу, особливо якщо під політикою розуміти не селфі з худобою чи 
купівлю спідньої білизни, а кропітку і системну працю. Та значення цих самітів важко 
переоцінити. Бо на них Україні вдалося подолати, щонайменше, три сходинки на шляху 

                                                           
124 Корба Г. Умные, но непрактичне. За последние годы украинцы создали тысячи разработок и 

технологий, большая часть которых “ушла” на Запад. Новое время. 2018. №17. С. 18-21. 
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до Європи. Не такі яскраві й зрозумілі, як надання безвізу. Але такі, що матимуть 
значний вплив на майбутнє відносин України і Заходу. А отже – і на майбутнє України. 

Недвозначна оцінка дій Росії. В Україні належною оцінкою російської агресії 
нікого не здивуєш. Але якщо дивитися з геополітичної перспективи, все не так легко й 
однозначно. Із часів Євромайдану та початку російської агресії Кремль задіяв величезні 
ресурси, аби заблокувати підтримку України Заходом і розірвати політичний зв'язок 
України з ЄС і НАТО. Важко навіть уявити, скільки грошей, медійних та політичних 
ресурсів задіяла Росія для реалізації цієї стратегії. Кібератаки і втручання у виборчі 
процеси, пропаганда в медіа і підтримка політичних сил з потрібним порядком денним, 
спецоперації в інформаційному просторі України, Європи та США. Гібридна війна Росії 
проти України була і є не лише частиною війни проти всього західного світу, а найбільш 
зухвалим її напрямом – таким собі "кейсом", який мав довести неспроможність західних 
цінностей, слабкість та крихкість західної політичної організації.  

Протягом останніх років не раз нам здавалося, що ця гібридна стратегія діє. Заклики 
послабити або взагалі скасувати санкції з вуст окремих європейських політиків, 
образливо-некоректне слово "конфлікт" на позначення російської агресії на Сході 
України, блокування ратифікації Угоди про асоціацію з боку нідерландських політиків 
та спроби блокувати інтеграцію України до НАТО з боку Угорщини… Кожен із цих 
фактів використовувався кремлівською пропагандою та реваншистськими політичними 
силами в Україні як "доказ" відсторонення Заходу від України, як чергова "зрада" – з 
метою виплекати розчарування європейським вибором та підготувати ґрунт для зміни 
курсу держави.  

Але ухвалені у Брюсселі підсумкові декларації двох потужних самітів, як мінімум, 
ускладнили подальшу реалізацію цієї стратегії. У деклараціях було вкотре 
підтверджено і зафіксовано ключові тези про підтримку України та засудження дій 
Росії. Російську агресію було названо агресією, анексію Криму – анексією. Підсумкова 
декларація саміту Україна – ЄС зафіксувала порушення прав людини в Криму, і – 
вперше – до неї були включені прізвища українських політв'язнів – заручників 
путінського режиму. ЄС вказав на відповідальність Росії за виконання Мінських 
домовленостей і документально підтвердив, що санкції щодо Росії діятимуть аж до 
повного виконання цих домовленостей. Окремим пунктом Росію закликали взяти на 
себе відповідальність за збиття літака рейсу MH17. Відвертою була і декларація НАТО: 
дії Росії в ній розцінені як агресивні й такі, що "підривають євроатлантичну безпеку та 
міжнародний порядок, заснований на правилах", а вільну і сильну Україну визнано 
"ключовою для євроатлантичної безпеки". 

Отже, Захід залишився на засадничих, ціннісних позиціях в оцінці дій Росії – без 
натяку на будь-які компроміси, модальності та можливості двозначних трактувань. 
Умовна "партія умиротворення агресора", яка ставала дедалі впливовішою в Європі 
протягом останніх двох років, відступила. Очевидно, це не остаточна її поразка. Але все 
ж таки відчутна.  

Найбільш яскраво це виявилося у формулюваннях стосовно інтеграційних 
перспектив України. Ще напередодні самітів здавалося, що відверта позиція Угорщини 
та прихована позиція ще кількох європейських країн щодо блокування європейських та 
євроатлантичних прагнень України знову зажене ситуацію в глухий кут, як це було під 
час торішнього саміту Україна–ЄС. Але спротив "україноскептиків" вдалося подолати. 
У підсумковій декларації ЄС підтвердив європейські прагнення та привітав 
європейський вибір України. Євроатлантичні прагнення було підтверджено у 
підсумковій резолюції саміту НАТО. Обидва саміти показали, що в питанні 
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євроатлантичних прагнень України Захід здатен до консолідації – попри розбіжності та 
кризові процеси у відносинах між партнерами.  

Чи припиняться в результаті цих рішень гібридні атаки Кремля на Україну, у тому 
числі на її ціннісну єдність із Заходом? Ні. Саме тому не варто розслаблятися ні Україні, 
ні її друзям на Заході. Водночас підсумки самітів у Брюсселі довели: геополітична ціна, 
яку мусить платити Кремль за реалізацію своєї стратегії щодо України, виявилася 
вищою, ніж він розраховував.  

Оцінка українських реформ. Мабуть, уперше підсумкова декларація саміту 
Україна–ЄС містить настільки повний і вражаючий список того, що було зроблено, та 
ще й із особливим наголосом на прогрес, досягнутий із моменту торішнього саміту. 
Децентралізація і державне управління, держзакупівлі та охорона довкілля, прозорість 
державних підприємств і закон про нацбезпеку, початок реформування систем охорони 
здоров'я та пенсійного забезпечення – всі ці та інші реформи відображено в 
підсумковому документі.  

На перший погляд, простий перелік реформ виглядає як технічна відповідність 
дипломатичному стандарту і не дає Україні нічого, крім констатації факту. Але не все 
так просто.  

По-перше, цей перелік фіксує широкомасштабність трансформації України, яка 
охоплює реформи "по всьому фронту". По-друге, документ легітимізує реформи в очах 
міжнародних організацій та інвесторів, підтверджує відповідність реформаторського 
курсу завданням європейської інтеграції. Нарешті, документ фіксує темп перетворень. 
Як відомо, абсолютній більшості українців він здається повільним. Але європейців він 
справді вражає. У приватних розмовах європейські політики вже давно визнають, що 
такого масштабного реформування, та ще й в умовах війни, вони ще не бачили. Саме 
тому в декларації наголошується на неприпустимості зниження темпу "у тому числі 
впродовж майбутнього передвиборного періоду". Це важливе застереження проти 
блокування або уповільнення реформ, необхідних для ефективної євроінтеграції, яке, 
на жаль, цілком можливе вже в наступному політичному сезоні. Адже політичні сили 
почнуть запеклу боротьбу за майбутні голоси виборців, а градус популізму 
зашкалюватиме. 

Зелене світло для механізму секторальної євроінтеграції. Напередодні саміту 
українська сторона запропонувала Євросоюзу механізм інтеграції у декількох 
пріоритетних напрямах: енергетичний та цифровий ринки, митна сфера, а також 
юстиція, свобода і безпека. Механізм схожий на той, що застосовувався під час 
виконання вимог для надання безвізового режиму. Він має конкретизувати перелік 
рішень, який Україні належить ухвалити, передбачати спільну роботу установ Києва та 
Брюсселя над розробкою цього переліку та моніторингом виконання вимог. Міститиме 
він і кінцеву мету – приєднання до тих чи інших секторальних угод і конвенцій ЄС. 
Наприклад, інтеграцію в європейський енергоринок та єдиний цифровий ринок 
Євросоюзу де-факто. Після політичного схвалення на Саміті органи асоціації мають 
розробити, погодити й остаточно схвалити цей механізм. Тож що він дає Україні?  

По-перше, він дозволить нам рухатися шляхами секторальної інтеграції, маючи 

реальну дорожню карту реформ і рішень. По-друге, він передбачає взаємні політичні 

зобов'язання і водночас чіткі процедури з обох боків, які забезпечать виконання цих 

зобов'язань. По-третє, такий механізм стане своєрідною страховкою від політичних 

коливань щодо євроінтеграції України – як у самій Україні, так і в ЄС. Дорожню карту 

з чітким переліком рішень, термінів та чіткою кінцевою метою складно скасувати й 
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ігнорувати, а довільно трактувати – взагалі неможливо. При такому підході європейці 

не зможуть з тих чи інших політичних міркувань збільшувати обсяг заходів, необхідних 

для досягнення кінцевої мети. А українські політики не зможуть винаходити аргументи 

для ухиляння, бездіяльності та самозаспокоєння. По-четверте, чіткі цілі і зрозумілі 

переваги від де-факто інтеграції. По-п'яте, успішне втілення цих механізмів може стати 

підґрунтям для поширення їх на інші сектори інтеграції. 

Нарешті, такий механізм дозволить нам досягати більшого (доступ до ринків, 

синхронізація процедур, кращий захист від різноманітних загроз), не виходячи за межі 

правового поля Угоди про Асоціацію (через оновлення додатків до Угоди) та не 

вимагаючи від європейців підписання якихось нових документів, які в поточній 

атмосфері європейської політики можуть стати дратівливими для виборця, а отже – 

проблемними для політиків.  

Але головне в тому, що політичне схвалення розробки механізму секторальної 

інтеграції на 20-му, ювілейному саміті у Брюсселі, фактично, створює можливості для 

процедурної основи незворотності євроінтеграційних реформ. Адже він передбачає 

розробку взаємних зобов'язань щодо втілення конкретних заходів, незалежно від того, 

які політичні сили перебувають у керівництві законодавчої чи виконавчої влади.  

Саме безперервність та спадковість курсу на європейську і євроатлантичну 

інтеграцію є найбільшою надією та найбільшою проблемою українського політичного 

сьогодення. Надією – тому що європейська і євроатлантична інтеграція – може, й не 

стовідсоткова, але єдина реальна альтернатива поверненню під парасольку "русского 

мира". Проблемою – тому що у разі уповільнення, зупинки або розвороту цього процесу 

іншого шансу реалізувати цивілізаційний вибір українського народу в нас може й не 

бути. А ризик гальмування залишається, адже така зупинка і навіть такий розворот – і 

досі в порядку денному цілої низки політичних сил в Україні.  

Ми зробили великий крок у напрямку незворотності євроінтеграційних процесів. 

Але, звісно ж, недостатній.  

Нагальною потребою для України є всеосяжний політичний консенсус щодо 

євроінтеграції. Виведення її за дужки будь-яких політичних конфліктів і протистоянь. 

Я ще раз у цьому переконалася на етапі підготовки до самітів. Адже перелічені вище 

досягнення були б неможливими без спільної роботи і скоординованих зусиль 

президента, уряду та Верховної Ради, окремих міністерств і посадовців. Упевнена, що 

тільки такий консенсус сприятиме стрімкому розвиткові України. Сподіваюся, що 

такий консенсус буде збережений – як у виконавчій владі, так і в найвищому 

законодавчому органі.  

Показником здатності вітчизняних політиків до такого консенсусу має стати не 

лише практика "зеленого світла" для євроінтеграційних проектів (завдяки цій практиці, 

нагадаю, стало можливим надання безвізового режиму з ЄС), а й більш серйозний і 

значущий крок – перетворення прагнення України до ЄС і НАТО на норму чинної 

Конституції України. Це може й повинно стати завданням Ради на найближчий 

політичний сезон, екзаменом на спроможність політиків думати як державні діячі – не 

перспективою наступних виборів, а перспективою наступних поколінь. 

Ми маємо добре усвідомити сигнал, який нам дав Захід на самітах у Брюсселі. Захід 

визнав наші прагнення стати повноправною частиною вільного світу. На це рішення не 

має права впливати жодна третя сторона. Тепер м'яч на нашому боці. Будемо ми з цим 

м'ячем здобувати перемогу за перемогою, граючи на полі євроінтеграції, як команда? 

Чи будемо футболити його, перекладаючи одне на одного відповідальність за майбутнє 
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України? Відповіді на ці питання залежать виключно від нас. Але мусимо пам'ятати, що 

рух уперед і вгору потребує неабияких зусиль, витримки та мотивації» [125].  

Одним із головних завдань Європейського індустріального дня, до проведення 

якого Україна вперше долучилась 2018 р., а також Українського індустріального тижня, 

було надання сприяння українському бізнесу у встановленні тісніших зв'язків з 

європейськими партнерами. Розвиток таких зв'язків має відбуватись у формі залучення 

вітчизняних підприємств до європейських регіональних ланцюгів доданої вартості [126].  

Дієвим і практичним інструментом для такої взаємодії є Діалог Україна-ЄС 

високого рівня щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості [127]. 

За своєю сутністю – це унікальна конструкція, яка застосовується з боку ЄС далеко не 

до всіх країн-партнерів. Вона передбачає декілька рівнів комунікацій із залученням 

широкого кола стейкхолдерів. 27 березня 2018 р. відбулась вже друга зустріч на вищому 

рівні, під час якої українська та європейська сторони мали можливість прозвітуватись 

про результати проведеної протягом року роботи в рамках п'яти робочих груп з питань: 

усунення технічних бар’єрів у торгівлі та стандартизації; малого та середнього 

підприємництва; співробітництва у космічній галузі; публічних закупівель; 

промисловості (автомобілебудування). За підсумками проведення двох пленарних 

засідань та засідань робочих груп було розроблено Дорожню карту Діалогу, яка все ще 

знаходиться на етапі узгодження сторонами. Очевидно, що для значної кількості 

вітчизняних компаній зазначені платформи є новими та незвичними для використання 

та й інформації про них є не так і багато у відкритому доступі.  

У 2014-2015 роках внаслідок зовнішньої агресії український промисловий 

комплекс зазнав величезних втрат. Одним із додаткових стимулів відновлення 

української промисловості має стати залучення до глобальних, європейських та 

регіональних ланцюгів постачання та розвиток кооперації з підприємствами держав-

членів ЄС. З цією метою у 2016 р. вищим політичним керівництвом України та ЄС 

прийнято рішення про започаткування Діалогу високого рівня Україна-ЄС з 

горизонтальних питань та окремих секторів промисловості. 

Цілями діалогу визначені: 1) сприяння ефективному вирішенню проблем, з якими 

стикається українська промисловість; 2) підвищення довіри між представниками 

бізнесу України та ЄС з метою усунення негативних стереотипів щодо промислового 

потенціалу України; 3) забезпечення участі в глобальних, європейських і регіональних 

ланцюгах поставок, розвиток співпраці з підприємствами держав-членів ЄС, а також 

вивчення і застосування передового досвіду з метою вдосконалення управління 

промисловим виробництвом; 4) застосування європейських стандартів якості в 

промисловому виробництві; 5) сприяння залученню технологічних та інноваційних 

рішень. 

Сторони розглядають діалог як інструмент поглибленої взаємодії між Україною 

та ЄС, який поряд з традиційними механізмами визначатиме також потужну бізнес-
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складову, що сприятиме налагодженню прямих контактів між бізнес-асоціаціями 

України та ЄС і допоможе вітчизняним промисловцям легше взаємодіяти з їх колегами 

з країн-членів Європейського Союзу. Участь України в Діалозі також є компліментарним 

елементом функціонування Національного комітету з промислового розвитку та його 

Експертної ради. Унікальність Промислового діалогу Україна-ЄС полягає в 

обмеженості застосування ЄС такої форми співпраці: на сьогодні така платформа 

взаємодії існує лише з Асоціацією країн Південно-Східної Азії, державами 

Середземномор’я, Японією, Китаєм, Бразилією та Індією. Сформовано наступну 

структуру Діалогу (рис. 3.1).  

 
Джерело: [128] 
 

Рисунок 3.1 – Структура діалогу Україна ЄС  

1-2 березня 2017 року у м. Брюссель відбулось перше інавгураційне 

засідання Діалогу. В рамках якого, зокрема, було проведено засідання 5 робочих груп. 

Потенційними напрямками співробітництва України та ЄС визначені: 1) поглиблене 

цільове регуляторне наближення з фокусом на участь у європейських ланцюгах 

                                                           
128 Діалог високого рівня Україна – ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів 

промисловості. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=bb996857-88dd-4326-

8249-3d74069542e1&title=DialogUkrainasVisokogoRivniaSchodoGorizontalnikhPitanTaOkremikh 

SektorivPromislovosti 



126 

створення доданої вартості; 2) промисловий аутсорсинг; 3) ширше залучення України 

до програм “Horizon 2020” та COSME; 4) обмін новітніми технологіями. 

4 грудня 2017 року проведено друге засідання Робочої групи з питань 

промисловості (текстильна промисловість). 

7 грудня 2017 року відбулось друге засідання Робочої групи з питань усунення 

технічних бар’єрів у торгівлі та стандартизації. 

Промисловий діалог став майданчиком для обміну інформацією та передовим 

досвідом щодо шляхів модернізації та реструктуризації української промисловості і 

поліпшення рамкових умов для підприємств, зокрема МСП. Надалі Діалог також 

сприятиме зниженню технічних бар'єрів у торгівлі, шляхом узгодження нормативних і 

технічних стандартів України та ЄС. Завдяки роботі Діалогу у жовтні 2017 року Україні 

було надано статус спостерігача в Експертній групі ЄК з питань постачання сировинних 

матеріалів. 

27 березня 2018 року у м. Києві проведено Друге засідання Діалогу Україна – ЄС 

високого рівня щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості. Під 

час заходу сторони схвалили Дорожню карту Діалогу. Заходи, відображені у згаданій 

Дорожній карті, не є вичерпними, саме тому цей документ залишатиметься відкритим 

для нових спільних ініціатив. Крім того, в рамках Другого засідання Діалогу були 

проведені засідання п’яти Робочих груп: промисловість (автомобілебудування); малий 

та середній бізнес (МСБ); космос; публічні закупівлі; технічні бар’єри у торгівлі та 

стандартизація.  

Наступними кроками визначені такі: 

співпраця в межах схваленої Дорожньої карти Діалогу; 

виконання домовленостей, досягнутих в рамках дискусій відповідних Робочих 

груп; 

започаткування діяльності додаткових напрямів в рамках Робочої групи з питань 

промисловості (напрями уточняються); 

утворення постійних консультаційних механізмів з питань взаємодії в 

індустріальній (промисловій) сфері з державами-членами ЄС та іншими країнами світу. 

Дорожня карта Діалогу буде корисною для представників вітчизняного бізнесу, 

оскільки надасть інформацію як підключитись до інструментів Діалогу вже в рамках 

існуючих робочих груп і виступити з консолідованими ініціативами та пропозиціями 

щодо розширення їх переліку. Наведемо стисло основні першочергові напрямки 

діяльності [129]:  

Промдіалог в цілому як платформи для вироблення політик: просування сталого 

розвитку, процвітання обраних галузей промисловості та диверсифікація економічної 

діяльності; залучення української промисловості до європейських та регіональних 

ланцюгів доданої вартості; забезпечення політичної дискусії високого рівня на 

щорічних засадах. 

Співпраця у сфері промисловості: співпраця Україна-ЄС у сфері розвитку 

промислової стратегії України. 

                                                           
129 Базилевич Д. Індустріальний діалог Україна-ЄС: що потрібно знати бізнесу? URL: 

http://telegra.ph/%D0%86ndustr%D1%96alnij-d%D1%96alog-Ukraina-YES-shcho-potr%D1%96bno-znati-

b%D1%96znesu-06-03 
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Мале та середнє підприємництво: розширення співпраці у сфері політики щодо 

МСП відповідно до принципів Акту про малий бізнес для Європи (SBA) і передової 

практики в ЄС відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Публічні закупівлі: приведення українського законодавства у сфері публічних 

закупівель відповідно до законодавства ЄС; взаємний/взаємовигідний доступ до ринку 

публічних закупівель; зміцнення інституційної структури державних закупівель 

України.  

Технічні бар'єри в торгівлі та стандартизація: укладання Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА). 

Космічна галузь: поглиблення співробітництва в космічній галузі між Україною та 

Європейським Союзом. 

Автомобільна індустрія: використання потенціалу України для повного або 

часткового виробничого ланцюга для автомобільної промисловості. 

Добувна промисловість: розвиток міжнародного співробітництва та залучення 

інвестицій в гірничо-збагачувальний комплекс України. У сфері добувної 

промисловості заслуговує на увагу додатковий механізм взаємодії з ЄС в рамках 

Експертної групи ЄК з питань постачання сировинних матеріалів, у діяльності якої 

Україні було надано статус спостерігача у жовтні 2017 року. 

Легка промисловість: нарощування економічного потенціалу легкої 

промисловості в Україні та долучення до європейських ланцюгів створення доданої 

вартості. 

Енергетичне машинобудування: нарощування економічного потенціалу 

енергетичного машинобудування в Україні та долучення до ланцюгів доданої вартості 

ЄС. 

Вагонобудування: використання виробничого потенціалу України для повного або 

часткового виробничого ланцюга для вагонобудівної промисловості. 

Авіаційна галузь: використання виробничого потенціалу України для повного або 

часткового виробничого ланцюга для авіаційної промисловості. 

Хімічна промисловість: використання виробничого потенціалу України для 

повного або часткового виробничого ланцюга для хімічної промисловості. 

 

 

4. ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ І ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ,  

ЇЇ ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ 

 

Останніми роками все частіше озвучуються ризики для української економіки, 

пов’язані з науково-освітньою і трудовою міграцією з України.  

КЕЙС «ДЕМОГРАФІЯ ТА МІГРАЦІЯ». «Останнім часом в Україні дедалі 

частіше можна почути про катастрофічне зменшення кількості населення та заклики до 

необхідності якомога швидше провести черговий перепис, якого справді не було ось 

уже 17 років. «Тоді як у світі його прийнято робити раз на 10 років. Тим часом політики 

та експерти нерідко припускають, що з його проведенням затягують, оскільки офіційні 

дані щодо чисельності населення різко контрастують із дійсністю. А в країні 

залишається ледве більше як половина від колись рекламних «нас 52 млн», що стали 

мемом. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1353
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Як часто буває, перетворена на спекуляційний інструмент тема швидко 

відривається від реальності та починає жити окремим життям, яке, хоч і відірване від 

реальності, але дає змогу максимально ефектно ілюструвати потрібні інформаційно-

пропагандистські тези. Особливо популярний аргумент про втрату заледве не половини 

населення «без Голодомору» у представників сил, які так чи інакше намагаються 

довести, нібито новітня Українська держава лише failed state. А отже, потрібно 

радикально змінювати вектор і повертатися «блудному синові» до колишньої імперії. 

Перепис населення країні справді давно потрібен, а затягування з його 

проведенням уже перейшло всі розумні межі. Планований від початку на 2012-й, коли 

минуло 10 років від попереднього, який відбувся в грудні 2001-го, він кілька разів 

переносився ще за режиму Януковича, а потім і за нової пореволюційної влади. У 

результаті втрачено можливість провести його на всій території України. Проте 

відкладати далі, до повернення контролю над окупованими територіями ОРДіЛО, а 

надто Криму, теж не варіант. Адже це може статися як через місяці, так і через 

десятиліття, але в будь-якому разі залежить не від України. Тому чекати немає жодних 

підстав. 

 

 
 

Утім, не варто переоцінювати значення перепису населення в тому сенсі, у якому 

необхідність його проведення нині активно обґрунтовують в інформаційному просторі. 

Він точно не дасть кардинальних уточнень щодо чисельності населення порівняно з 

даними поточної статистики. Переписи завжди проводяться на віру, вони є своєрідним 

загальним соцопитуванням, яке просто охоплює значно більшу кількість питань і 

вибірку, що прагне до 100% населення країни. Однак інформація, яка відображається в 

його результатах, зазвичай не потребує документальних підтверджень. І якщо в тому чи 
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іншому помешканні вирішать сказати, що там живе один-двоє-троє або четверо-п’ятеро 

членів родини, то саме стільки їх і запишуть, навіть якщо більшість із них уже давно 

перебралася за кордон і не збирається повертатися на Батьківщину. Або, навпаки, 

можливо, у тому житлі мешкає купа нелегалів. У такому разі дані поточної статистики, 

які спираються на інформацію відділів реєстрації громадян, а також акти їхнього 

цивільного стану, що формуються на основі хоч якихось документів, інформація служб 

про кількість громадян, які емігрують із чи іммігрують до України, однозначно більш 

відповідна реальній ситуації. 

З цієї ж причини перепис населення не стане й інструментом підтвердження чи 

спростування реальної кількості виборців у тому чи іншому населеному пункті. Проте 

він матиме величезне значення для того, щоб зрозуміти не скільки, а які саме люди 

проживають в Україні. Найбільшу цінність становитимуть ті питання, які будуть 

пов’язані із самоідентифікацією, етнічними, мовними, соціальними характеристиками 

жителів. Тобто інформація, яку немає сенсу приховувати, але яка чомусь не 

відображається в жодних інших періодично оновлюваних базах даних державних 

органів. Про все це ми дізнаємося й під час соціологічних опитувань, які проводять час 

від часу різні компанії, однак із тією різницею, що там величезною вибіркою 

респондентів вважається 5–10 тис. осіб, а якщо 20–30 тис., то це взагалі рідкість. А в 

переписі, хай там як, відповідатиме не один десяток мільйонів осіб. 

Важлива цифра. Станом на початок липня 2018 року на фактично 

підконтрольній Україні території Держстат зафіксував 38,32 млн постійного населення, 

що на 6,9 млн менше, ніж було на початку 2014-го (під час Євромайдану) і на 9,9 млн 

менше, ніж під час Всеукраїнського перепису 2001 року. Порівняно з піковим 

показником 1993-го кількість мешканців зменшилася на понад 13,5 млн жителів. Однак 

такі показники аж ніяк не є свідченням якоїсь катастрофи чи геноциду. Вони мають 

цілком логічне пояснення. Зокрема, із 6,9 млн втрат населення з 2014-го 6,1 млн – це 

мешканці тимчасово окупованих Росією українських Криму та окремих районів 

Донецької та Луганської областей. В окупованих Росією районах Донеччини та 

Луганщини (ОРДіЛО) залишилося 3,8 млн жителів, у Криму та Севастополі – ще понад 

2,3 млн. Цілком імовірно, що їх там істотно менше, бо частина втекла на підконтрольну 

територію, а інша шукає засобів для виживання в Росії чи інших країнах. Водночас 6,1 

млн втраченого населення внаслідок російської агресії – це понад 60% усього 

зменшення від часу проведення минулого перепису та майже 40% від пікових 

показників 1993-го. 

 Однак і решта демографічних втрат є лише наслідком поєднання в сучасній 

Україні кількох притаманних і для інших європейських держав тенденцій, які, збігшись 

у часі, зумовили значне зменшення кількості її населення за останню чверть століття. 

Передусім ідеться про так званий «демографічний перехід», який пов’язаний із різким 

спадом народжуваності в економічно розвинутіших індустріальних або 

постіндустріальних країнах із високим рівнем урбанізації та емансипації жінок. Цей 

процес не мав жодного стосунку до проголошення незалежності чи двох революцій 

2004 та 2013–2014 років. Уже в 1958–1959-му сумарний коефіцієнт фертильності на 

одну жінку в тогочасній УРСР (2,3) був найнижчим у Радянському Союзі, за винятком 

Латвії (1,94) та Естонії (1,95). У 1970 роках він опустився нижче рівня відтворення 
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населення (2,05) і на 1990-й погіршився до 1,84. Як наслідок – рівень народжуваності 

впав за період 1960–1990 років від 2,05% до 1,27%. 

Усе це супроводжувалося й далі супроводжується різким зростанням показників 

смертності в розрахунку на одного мешканця. Адже велика кількість людей, які 

народжувалися в часи, коли нормою в українській сім’ї все ще було четверо-п’ятеро-

шестеро дітей, в останні десятиліття завершували свій життєвий шлях. Натомість жінки 

народжували вже переважно по одній, рідше дві дитини. Причому й це відбувалося в 

покоління, представники якого свого часу народжувалися в одно- або дводітних сім’ях. 

З часом, коли зміна поколінь завершиться, темп природного зменшення чисельності 

населення та смертності також має спасти, бо кількість дітей, народжених однією 

жінкою, стабілізується, нехай і на низьких, але приблизно однакових у кількох 

поколіннях рівнях. І людьми похилого віку так само стануть здебільшого ті, хто був 

єдиною дитиною у своїй сім’ї. 
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Водночас Україна в останні десятиліття справді пережила потужну хвилю 

еміграції із соціальних причин. Ідеться як про пошук кращої долі з постійним місцем 

проживання за кордоном, так і про працю там. При цьому та хвиля охоплює молодих 

людей, яким саме й народжувати б дітей. Проте вони їх або заводять за кордоном, або 

не мають взагалі. А старше покоління їхніх батьків і дідів-бабусь залишається зазвичай 

в Україні й із часом саме тут і помирає. У такий спосіб набирає обертів процес старіння 

населення (див. інфографіку), падають показники народжуваності й зростає смертність 

на 1 тис. мешканців. 

Проте й процес масової еміграції не є унікальною українською проблемою. Свого 

часу більшість найуспішніших європейських країн пройшла, а подекуди й нині 

проходить цей шлях. Значно більше колишніх ірландців, шотландців, шведів, 

норвежців, датчан і навіть німців, англійців, французів, іспанців чи португальців 

сьогодні проживають за межами країн свого походження. Різниця лише в тому, що 

звідти вони зазвичай емігрували до «демографічного переходу» у відповідних 

державах, що робило наслідки еміграції менш помітними для зміни чисельності 

населення відповідних країн. 

Перебільшеною здається й поширена думка, що кількість емігрантів з України за 

останні десятиліття значно перевищувала офіційні показники й вимірювалася мало не 

десятком мільйонів людей. Тому, мовляв, поточний облік не відображає цих 

демографічних втрат. Передусім нелегали, які масово виїжджали до інших країн у 1990-

х та на початку 2000-х, уже або повернулися додому зі своїх більш чи менш тривалих 

заробітків, або легалізувалися в той чи інший спосіб у країнах перебування та 

формально розірвали зв’язок із Батьківщиною. А отже, здебільшого відображені в 

офіційних цифрах еміграції. 
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Великий потік емігрантів із країни всі 25 років урівноважувався потужним 

потоком іммігрантів. Наприклад, за офіційними даними з 1991-го по 2008-й з України 

емігрувало на постійне місце проживання в інших державах майже 2,6 млн громадян, 

але одночасно й іммігрувало майже 2,4 млн. З пострадянськими країнами ці перетоки 

взагалі були позитивними (на неповних 2 млн тих, що виїхали з України, за цей самий 

час припало понад 2,2 млн прибулих). Навіть якщо то були громадяни, які з тієї чи іншої 

причини виїхали туди в радянський період і на час проголошення незалежності їх не 

було серед жителів України, а повертаючись, вони частково компенсували еміграційний 

відтік 1990-х, який справді вимірювався мільйонами громадян. Протягом 2010–2016 

років на постійне проживання за кордон офіційно виїхало ще майже 120 тис. українців, 

здебільшого на Захід. Однак знову ж таки лише офіційно прибули до країни 280 тис. 

іммігрантів. 

 

 
 

 Отже, усталені уявлення про величезні приховані демографічні втрати через 

еміграцію надто перебільшені, оскільки лише офіційних 2,7 млн іммігрантів за роки 

незалежності якось оминули увагою широкий загал і ЗМІ, тоді як «виїзд мільйонів» за 

кордон рельєфно відкладався в масовій свідомості й на цьому акцентувалося в 

інформаційному просторі. 

Нарешті, сезонні та маятникові трудові мігранти, чисельність яких різко зросла 

останніми роками, наразі все ще залишаються і де-юре, і де-факто жителями України. 

Нехай вони й заробляють собі в сусідніх країнах ЄС чи Росії, але доки створюють сім’ї 

та повертаються із заробітків на відпочинок до України, залишаються саме її жителями, 

і нехтувати ними наразі немає підстав. Перепис ситуацію не змінить. 

Тож з огляду на всі фактори, означені вище, виходить, що фіксовані поточним 

обліком різних державних органів 38,3 млн постійного населення на підконтрольній 

Україні території – цілком близький до реальної цифри показник. Він не враховує 

переселенців із тимчасово окупованих територій, яких, утім, не 1,5 млн, як фіксують 

ДСНС чи органи соціального захисту. Більша частина зареєстрованих в Україні 

тимчасово переміщених осіб – очевидна фікція, зумовлена прагненням отримувати 

пенсійні чи інші соціальні виплати, а подекуди й відверті «мертві душі» внаслідок 

корупційних схем. Установлення їх реальної кількості залишається питанням 

майбутнього. Тим більше, що значна частина їх, яка справді перебралася на 
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підконтрольну територію, поступово так чи інакше проходить реєстрацію разом із 

рештою місцевих мешканців і відображена в даних поточного обліку громадян. 

Наслідки демографічних змін. Окупація Росією Криму та ОРДіЛО поряд із 

регіональними особливостями демографічних процесів (див. інфографіку) полегшує та 

пришвидшує трансформацію України в типову національну державу Європи. Якщо в 

осяжному майбутньому вона й далі існуватиме в межах територій, що на даний момент 

підконтрольні Києву, то, попри очевидні травми, цей факт матиме низку переваг для її 

внутрішньої консолідації та розвитку. Перед здобуттям незалежності, за переписом 

1989 року, частка українців у населенні країни становила 72,7%, а українську вважали 

рідною тільки 64,7% її мешканців. Росіян налічувалося 22,1%, а тих, хто вважав 

російську рідною, – 32,8%. Але пришвидшене зменшення кількості населення 

в найменш українізованих регіонах унаслідок як природних, так і міграційних факторів, 

а потім і окупація найбільш русифікованих Криму й ОРДіЛО призвели до того, що 

частка росіян на фактично підконтрольній території впала до менш ніж 12% (а 

громадян, які вважають рідною російську, – до 21%). Це навіть якщо просто 

екстраполювати результати перепису населення 2001-го на нинішню кількість (див. «На 

шляху до національної держави», Тиждень № 40/2015). Натомість частка українців за 

цією ж екстраполяцією зросла щонайменше до 83,8%, а тих, хто вважає рідною 

українську, – до 76,3%. У жодному з підконтрольних Києву регіонів частка росіян уже 

не сягає навіть 30%, в абсолютній більшості вона є меншою за 10% і тільки в шести 

перевищує 15%. 

 

 
 

Дані останніх соцопитувань підтверджують таку екстраполяцію та навіть більше. 

Зокрема, вони фіксують 88% українців серед респондентів і не більше як 6% тих, хто 

називає себе росіянами росіянами (див. «Уникнути ірландизації», № 34/2018). Це, 

вочевидь, зумовлено внутрішніми міграціями з регіонів із більшою концентрацією 

українців до тих, де вона була меншою, а також зміною самоідентифікації частини 

громадян, які мали, наприклад, подвійне походження. Звісно, опитування завжди мають 

суттєву похибку, тому роль перепису тут важко переоцінити. Це поставить Україну в 
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один ряд із такими національними державами Європи, як Литва (84,2% представників 

титульної нації), Болгарія (85,5%), Чехія (86%), Сербія (86,6% без Косова), Хорватія 

(89,6%) та Румунія (90%). І позбавить ґрунту будь-які інсинуації про поліетнічність 

нашої держави. 

Дедалі позитивніші демографічні тенденції в більш українських регіонах 

забезпечують невпинне зростання їхньої ваги в політичному житті країни. Знову ж таки, 

разом із втратою контролю над окупованими Росією територіями Донбасу та Кримом 

це позбавило антиукраїнський табір необхідного електорального потенціалу для 

реваншу. Змусило антиукраїнські сили переорієнтуватися у своїй пропаганді з 

лобіювання повернення під владу імперії до оспівування багатовекторності та 

позаблоковості, тобто прагнення бодай загальмувати чи в разі успіху заблокувати рух 

України від Москви. Це не означає, що загроза реваншу проросійських сил виключена, 

але суттєво підірвана. 

 

 
 

Водночас демографічні процеси останніх десятиліть суттєво змінили наше місце 

в Європі. Розрив за чисельністю населення з найбільшими її країнами дуже збільшився, 

щоб і далі розглядати Україну як співставну з ними. Якщо 1990-го в Туреччині 

проживало 56,5 млн, в Італії – 56,7 млн, у Великій Британії – 57,3 млн та Франції – 

58 млн, то Україна з її 51,6 млн ще розташовувалася з ними в одному ряду. Наразі ж 

порівняння вже недоречне, адже при 38–44 млн (залежно від того, чи враховувати 

окуповані території) жителів України, кількість яких далі зменшується, навіть у 

найменшій із названих великих європейських країн – Італії – у 2018 році проживало вже 

60,5 млн, у Великій Британії – понад 66 млн, Франції – 67,2 млн, а в найбільш населеній 

серед них Туреччині – більше як 81 млн. І прогнози на найближчі десятиліття 
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передбачають поступове зростання чисельності мешканців у названих державах (за 

винятком хіба Італії) до 75–90 млн. 

Наразі за кількістю населення, яке мешкає на підконтрольній території, ми вже 

поступилися Іспанії (41,8 млн громадян та 46,7 млн разом із іммігрантами-

негромадянами) та навіть Польщі (38,4 млн на початок 2018-го). Хоч на час здобуття 

незалежності чи ще й за останнього перепису населення значно переважали як першу 

(38,9 млн та 41 млн відповідно), так і другу (38,2 млн та 38,6 млн). Утім, коли рахувати 

населення всієї України, тобто включно з тимчасово окупованими Кримом та ОРДіЛО, 

то кількість мешканців зростає принаймні до 44,3 млн, що робить Україну більш 

залюдненою, на відміну від Польщі, і не надто меншою за Іспанію. Хай там як, але за 

чисельністю населення ми тепер перебуваємо в трійці «середніх» країн Європи, хоч і 

маємо протилежні їм демографічні тенденції: там кількість населення стабільна або 

повільно зростає, у нас же, навпаки, зменшується. Проте саме в їхній «ваговій» категорії 

ми все ж таки залишатимемося в найближчі десятиліття. Адже наступні за нами на 

європейському континенті Румунія (19,5 млн) чи Нідерланди (17,3 млн) надто менші від 

нас» [130]. 

Те, що відтік робочої сили з України з 2014 року різко збільшився – це факт, 

незважаючи на те, що оцінки масштабів трудової міграції сильно різняться (у тому 

числі, через фактор сезонної робочої сили). За різними оцінками, за кордоном 

перебувають від 2 до 3 млн. трудових мігрантів з України. Точні цифри назвати складно, 

оскільки дані по трудовій міграції в багатьох країнах не фіксуються [131].  

КЕЙС «УКРАЇНА В ЦЕРНІ». «Про плани й перспективи французько-

українського співробітництва в галузі науки і освіти, фундаментальної фізики та про 

асоційоване членство України в ЦЕРН розповів в ексклюзивному інтерв'ю DT.UA 

представник Комісаріату атомної енергії Франції (CEA Saclay), керівник колаборації 

RD51 у ЦЕРН Максим Титов.Знаковою подією для вищої школи і науки України 

ознаменувалася остання декада червня. У столиці з ініціативи посольства Франції та 

Французького інституту в Україні відбувся французько-український форум закладів 

вищої освіти і наукових установ.  

Аташе з питань університетського і наукового співробітництва посольства 

Франції в Україні Жиль Маметц дуже ємно визначив масштабність завдань форуму: 

"Керівництво Французької Республіки прагне вивести університетське і наукове 

співробітництво на належний йому рівень. У цьому сенсі підписання двадцяти 

договорів про співробітництво між навчальними закладами, науково-дослідними 

організаціями, а також експертними інституціями, метою яких є обмін інформацією у 

сфері оцінювання досягнень вищої освіти та наукових розвідок, створює 

багатообіцяючий прецедент. Франція всебічно підтримує Україну і готова встановити 

довготривалі зв'язки. Усвідомлюючи важливість розвитку таких відносин, ми хочемо 

використати всі наші можливості для того, щоб заохотити наукові дослідження в 

Україні і позбутися такого явища, як "відплив мізків". 

Для досягнення цієї мети сьогодні дуже важливо об'єднати зусилля всіх учасників 

процесу, як з освітнього, так і наукового боку, щоб їхні дії органічно вписувалися в 

                                                           
130 Крамар О. Уже не 52 мільйони, але ще й не 26. Тиждень. 2018. №36. С.17-20. 
131 Олексій Позняк: Різке Повернення Трудових Мігрантів Може Стати Загрозою Для України / 

Інтерв’ю газеті «Деловая столица». URL: http://www.dsnews.ua/economics/oleksiy-poznyak-yakshcho-

ekonomika-ukrayini-bude-shvidko-rosti--12062018220400.  
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рамки європейських норм і стандартів. Україна – велика наукова нація. І було б 

невимовно шкода, якби таке багатство було втрачене через природну зміну поколінь 

дослідників або вичерпання державних і приватних джерел фінансування наукового 

прогресу. Наука обов'язково повинна відновити свій вплив. Це природний процес і для 

розвитку самої країни, і для голосу України в хорі наукових націй".  

У рамках форуму підписано одну з ключових угод – про заснування міжнародної 

лабораторії у галузі фундаментальної фізики і фізики високих енергій "Розробка 

детекторних систем для експериментів на прискорювачах і технологій для фізики 

прискорювачів" (LIA IDEATE). Говорячи про участь українських інститутів у 

лабораторії, Сергій Барсук (LAL Orsay, Франція), ко-директор асоційованої лабораторії 

LIA IDEATE, сказав: "Уже сьогодні лабораторія є прикладом реального внеску 

українських студентів та аспірантів у передові міжнародні проекти з розробки 

інноваційних технологій для експериментів на прискорювачах у фізиці високих енергій 

та ядерній фізиці". 

Про плани й перспективи французько-українського співробітництва в галузі 

науки і освіти, фундаментальної фізики та про асоційоване членство України в ЦЕРН 

розповів в ексклюзивному інтерв'ю DT.UA представник Комісаріату атомної енергії 

Франції (CEA Saclay), керівник колаборації RD51 у ЦЕРН Максим Титов. 

Спочатку кілька слів про нашого співрозмовника.Максим Титов – з плеяди тих 

українських учених, які завдяки своїм знанням і здібностям знайшли своє місце у 

світовій науці, але не забувають про своє коріння і намагаються віддати належне 

Батьківщині, що переживає зараз найтяжчий період у своїй історії. Він – киянин. 1990 

року закінчив Київську фізико-математичну школу №145. Вчився у Московському 

фізико-технічному інституті (МФТІ). Працював в Інституті теоретичної та 

експериментальної фізики (ІТЕФ, Москва), Науковому центрі DESY (Гамбург, 

Німеччина), Університеті Фрайбурга (Німеччина). Брав участь в експерименті на 

прискорювачах Гера (Гамбург) і Теватрон – другому у світі за потужністю після 

Великого адронного колайдера (ВАК). Бере участь в експерименті CMS на ВАК і 

розвитку технології для лінійного прискорювача нового покоління, який планується 

побудувати в Японії. 

– Максиме, очевидно, ідея створення міжнародної лабораторії з'явилася не 

на порожньому місці. Що їй передувало? 
– Історія французько-українського співробітництва, яке лягло в основу створення 

асоційованої лабораторії LIA IDEATE, бере свій початок у 2007 р., коли в Мукачевому 

було організовано літню школу для студентів старших курсів і аспірантів університетів. 

Спочатку вона з'явилася як французько-українська і перші два роки проходила в 

Україні. У 2008 р. була перейменована у Транс'європейську школу з фізики високих 

енергій (TESHEP) і тепер відбувається в Україні кожен другий рік. Вона проводилася 

також у інших східноєвропейських країнах – Польщі, Румунії і Сербії. Директором 

Транс'європейської школи з початку її створення є керівник Наукового центру 

CNRS/LAL Orsay професор Університету Париж-Південь Акілле Стоккі. Уже понад 300 

студентів узяли участь у школі, причому найбільше – від України (43%). Щорічна 

організація школи можлива завдяки фінансовій підтримці французьких лабораторій і 

ЦЕРН. Посольство Франції в Україні, Фонд фундаментальних досліджень і Український 

науково-технологічний центр (УНТЦ) також підтримують організацію школи в 

Україні.  

https://gazeta.dt.ua/
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Транс'європейська школа стала широковідомою, оскільки дозволяє студентам зі 

східноєвропейських країн отримати знання про найсучасніші експериментальні 

проекти, останню інформацію про те, що відбувається у фундаментальній фізиці, нових 

технологіях, у тому числі в рамках проекту співробітництва на базі ЦЕРН. Більшість 

професорів Транс'європейської школи беруть пряму участь у ЦЕРНівських 

експериментах. 

Одним із чотирьох основоположних принципів діяльності ЦЕРН є освіта, що від 

самого початку було однією з центральних тематик французько-українського 

співробітництва. Підготовка студентів – учених завтрашнього дня – у рамках проектів 

ЦЕРН насамперед дозволяє працювати в галузях, пов'язаних з передовими 

технологіями. Українські студенти беруть активну участь у магістерській програмі в 

Університеті Париж-Південь. Загалом 23 студенти з України з 2007 р. були залучені у 

цю програму. На цей час багато з них уже захистили кандидатську дисертацію або 

активно працюють над нею. При цьому хочу зазначити, що українські аспіранти 

підтримують тісний зв'язок зі своїми інститутами в Україні – проводять семінари, 

беруть участь у науковій підготовці бакалаврів і магістрів. На рівні урядів Франції та 

України зросла підтримка програм спільних аспірантур. Крім того, істотно побільшало 

українських студентів (на рівні бакалавра й магістра), які приїжджають у Францію на 

стажування в рамках програми. Хотілося б висловити величезну подяку Посольству 

Франції в Україні, без підтримки якого такий рівень співробітництва у сфері освіти і 

науки був би неможливий. 

– Слід розуміти, що лабораторія є свого роду симбіозом між освітою і 

фундаментальною наукою? 
– Саме так. Особливою рисою асоційованої міжнародної французько-української 

лабораторії (до речі, у Франції є всього чотири лабораторії, створені за типом цієї) є 

співробітництво між українськими університетами та інститутами Академії наук у 

рамках програми наукових досліджень. Адже історично в Радянському Союзі склалося 

так, що університети виконували здебільшого освітні функції, а наукові дослідження 

проводилися в академічних інститутах. У Європі й Америці система багато в чому інша 

– провідні професори на 50% займаються науковими розробками на передньому краю 

науки, насамперед у міжнародних мегапроектах (ЦЕРН, ІТЕР, ФАІР та ін.), отримуючи 

спеціальні гранти від міністерства науки та фінансових агентств. Це дозволяє 

мотивувати студентів і поліпшує якість освіти. Але перехід від пострадянської системи 

до європейської у сфері науки і освіти за один день неможливий: саме тісне 

співробітництво й участь у спільних проектах університетів та інститутів Академії наук 

– найбільш ефективний крок. 

Безумовно, центральною науковою тематикою LIA IDEATE є розвиток новітніх 

технологій для прискорювальної фізики та детектуючих приладів для експериментів на 

нинішніх і майбутніх прискорювачах – ЦЕРН (Женева), ДЕЗІ (Гамбург), КЕК (Японія), 

ФАІР (Дармшадт). Є дуже багато речей, які відбуваються у фізиці високих енергій, а 

потім природно переходять у технологічні компанії. Але, звісно ж, треба розуміти – і 

ми це дуже добре розуміємо в ЦЕРН – значущість і користь фундаментальної науки для 

людей і суспільства в цілому. 

– Такого розуміння якраз і не вистачає – що фундаментальна наука дає 

суспільству, які вигоди принесуть витрачені на дорогі мегапроекти й дослідження 

кошти? 
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– Скажімо, японський лінійний колайдер з погляду технологій буде дуже цікавим, 

бо дозволить розвинути систему надпровідних, так званих високочастотних 

резонаторів. А вони, у свою чергу, дозволять використати ту саму технологію для 

розвитку, наприклад, прискорювачів нового покоління для медицини. 

Адже прискорювачі використовуються не тільки для фундаментальної фізики. 

Нині у світі існує приблизно 30 тисяч прикладних прискорювачів – невеликих, які 

працюють для різноманітних цілей. Майже 19 тисяч прискорювачів працюють у 

медицині: це прискорювачі, які використовують електронні пучки. Наприклад, для 

лікування раку використовують електронні прискорювачі, які розганяють електрони. 

Але останнім часом дедалі більшого поширення набувають прискорювачі, які 

використовують протонні пучки і далі – пучки іонів. Завдяки їхньому дуже 

специфічному впливу на тканини людини, вони дозволяють істотно, з більш високою 

точністю, спроектувати енергію цих пучків, щоб безпосередньо справляти 

знищувальний ефект на ракову пухлину при мінімальному ураженні навколишньої 

тканини. Тобто майбутнє лікування онкології просувається від електронної терапії у бік 

протонної терапії та терапії за допомогою іонів.  

Хотів би зазначити, що на першій після підписання LIA IDEATE зустрічі 

представників інститутів, яка відбулася в Києві 24 червня, йшлося про те, що одним з 

нових перспективних напрямів лабораторії може стати розробка детекторів для 

медичної діагностики. До речі, майже 70% наукової програми LIA IDEATE прямо 

пов'язані з експериментами в ЦЕРН. 

Важливо наголосити, що відкриття ЦЕРН уже мають фундаментальний вплив на 

суспільство. Спостерігаємо це у передових технологічних застосуваннях, таких як 

World Wide Web, сенсорні екрани і сканери позитронно-емісійної томографії (ПЕТ). 

Так, Великий адронний колайдер є унікальним технологічним комплексом – 

найбільшою на Землі кріогенною установкою, яка працює при температурі 1,9 градуса 

Кельвіна, тобто нижчою, ніж у міжзоряному просторі.  

У 2014 році ЦЕРН відзначав своє 60-річчя, тому рік минув під гаслом "60 років 

науки в інтересах миру". Ця ідея – побудова миру через науку – була в центрі уваги 

свята. ЦЕРН є яскравим прикладом того, що може бути досягнуто, коли люди різних 

національностей і культур зібралися разом, щоб домогтися спільних цілей.  

Ще до виявлення бозона Хіггса в 2012 році ЦЕРН багато в чому змінив наш світ. 

Філософію відкритості й прозорості, яку сповідують у ЦЕРН, сформульовано в її 

Конвенції – проводити фундаментальні дослідження і робити всі результати надбанням 

громадськості, що є неабияким внеском в авторитет лабораторії. Ці зобов'язання 

забезпечують мирне співробітництво між ученими з усіх країн світу. Їхнє 

співробітництво тривало під час холодної війни, коли вчені ЦЕРН працювали з 

радянськими й американськими колегами. Сьогодні ЦЕРН – це 7000 інженерів і вчених 

із більш ніж 100 країн світу, а також унікальне місце, де вчені зі США й Ірану, Ізраїлю 

і Палестини, Індії та Пакистану працюють пліч-о-пліч над вирішенням наукових 

проблем у галузі фундаментальної фізики. Те, що вчені з країн із різними політичними 

поглядами співпрацюють у рамках ЦЕРН, є доказом того, що наука допомагає знайти 

спільну мову. Приклад ЦЕРН демонструє, що наука має потенціал, щоб зміцнювати 

діалог і співробітництво між світом науки та світом політики й дипломатії. 

– Щодо участі України в ЦЕРН у нашому політикумі, здається, досі немає 

одностайності, хоча договір про приєднання країни до цієї авторитетної організації 

як асоційованого члена парламент ратифікував. Але до сплати членського внеску 
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справа не дійшла, при тому, що кошти на ці цілі в бюджеті минулого року було 

передбачено. Дворічний термін, передбачений для дотримання всіх необхідних 

формальностей для того, щоб договір набрав чинності, незабаром минає... 
– Не думаю, що потрібно когось переконувати в тому, що асоційоване членство в 

ЦЕРН є важливим етапом на шляху європейської інтеграції України.  

На сьогодні число держав-членів ЦЕРН зросло з 12 до 21 (Австрія, Бельгія, 

Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, 

Ізраїль, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Іспанія, Швеція, 

Швейцарія і Сполучене Королівство), дві країни є асоційованими членами ЦЕРН 

(Сербія і Туреччина) і ще кілька країн і організацій мають статус спостерігачів (Індія, 

Японія, Росія, Сполучені Штати Америки; Європейська комісія і ЮНЕСКО). Польща 

стала членом ЦЕРН 1991 року, першою державою-членом з колишнього східного блоку. 

І тривалий час угода з ЦЕРН була однією з небагатьох угод, які пов'язують Польщу з 

країнами Західної Європи. 

Донедавна тільки європейські країни були членами ЦЕРН. Лише в останні сім 

років, із приходом нового директора ЦЕРН Р.-Д.Хоєра, ситуація почала змінюватися. 

Сьогодні ЦЕРН позиціонує себе як глобальна організація з координації 

фундаментальних досліджень у галузі фізики елементарних частинок. На сьогодні на 

асоційоване членство в ЦЕРН подали заявки Бразилія, Кіпр, Пакистан, Росія, Словенія 

та Україна. 

На своєму засіданні 19 вересня 2013 року Рада ЦЕРН ухвалила, на основі 

консенсусу, прийняти Україну в асоційовані члени ЦЕРН. Відповідну угоду обидві 

сторони підписали 3 жовтня 2013 року, статус набирає сили після повідомлення в ЦЕРН 

про ратифікацію угоди парламентом України не пізніше ніж через два роки від дня її 

підписання.  

Усі необхідні процедури завершено вже в 2014 році, включаючи підписання 

президентом України. Але повідомлення від України в ЦЕРН досі не надіслано. При 

річному бюджеті ЦЕРН, що становить близько 1 мільярда швейцарських франків, 

Україна після нотифікації має сплачувати 1 мільйон швейцарських франків на рік, що є 

мінімально можливим внеском серед усіх країн членів ЦЕРН. 

– У разі приєднання України до ЦЕРН як асоційованого члена, які додаткові 

можливості в неї з'являться? Адже українські вчені в ЦЕРН не новачки, вони 

розробляють нові матеріали для експериментів на ВАК і самі в них беруть участь, 

про що було чимало публікацій у нашому тижневику. 
–З початку будівництва Великого адронного колайдера українські вчені з Києва і 

Харкова брали участь і зробили технічний внесок у три з чотирьох експериментів: 

ALICE (експеримент для народження кварк-глюонної плазми), CMS (експеримент із 

пошуку бозона Хіггса і так званої темної матерії) і LHCb (експеримент із дослідження 

асиметрії матерії та антиматерії). В Україні також працює Tier-2 – обчислювальний 

центр, що є частиною глобально розподілених ресурсів для обробки та аналізу великих 

обсягів даних експериментів. Українські вчені беруть участь у розробці технологій для 

прискорювача нового покоління CLIC. 

Асоційоване членство України відкриє нову еру співробітництва, що дозволить 

не тільки зміцнити довгострокові партнерські відносини між ЦЕРН і українським 

науковим співтовариством, а й провести системоутворювальні перетворення в галузі 

фізики елементарних частинок, що сприятиме поліпшенню якості освіти у 
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фундаментальній фізиці та розвитку інноваційних технологій. Крім того, з'являться 

кілька нових напрямів для співробітництва.  

По-перше, українські вчені, включаючи молодих фахівців, зможуть стати 

штатними співробітниками ЦЕРН, і йдеться не тільки про вчених, а й інших фахівців. 

ЦЕРН дає перспективу вибору технологічного розвитку країни та освіти молоді – 

студенти отримують унікальну можливість доторкнутися до сучасної фізики та 

технологій. 

По-друге, українська промисловість матиме право брати участь у тендерах, які 

оголошує ЦЕРН, відкриваючи тим самим можливості для промислового 

співробітництва в галузі передових технологій – це можливо тільки для дійсних або 

асоційованих членів ЦЕРН. Тут, звичайно, немає стовідсоткової гарантії, що для 

індустрії буде миттєва віддача, але така участь є великою перевагою, бо в разі перемоги 

в тендері фірма зможе стверджувати: вона найкраща у своїй галузі серед представників 

багатьох країн. 

Крім цього, приєднання до ЦЕРН має і політичний аспект. Бути членом 

міжнародної організації, яка володіє високим міжнародним авторитетом, – дуже 

престижно. 

Одним із ключових елементів для модернізації української фундаментальної 

науки та розвитку нових технологій є необхідність системного підходу й оцінювання 

наукових досліджень незалежними експертними радами, які складаються з провідних 

світових учених. Це дозволило б більш чітко визначити вектори розвитку у фізиці 

елементарних частинок та інноваційних технологій в Україні і визначити пріоритети в 

рамках співробітництва Україна–ЦЕРН. 

Наприкінці 2014 року, під час візиту заступника міністра науки Максима Стріхи 

в ЦЕРН і зустрічі з директором ЦЕРН Р.-Д.Хоєром було створено спеціальну комісію у 

форматі три на три для поглиблення співробітництва між Україною і ЦЕРН у рамках 

проведених експериментів та освітніх проектів. Надалі це може слугувати однією з 

платформ для всебічної та системної оцінки українських проектів у галузі фізики 

елементарних частинок і нових технологій. Приклад ЦЕРН наочно демонструє 

найважливішу роль глобальної науки для реалізації міжнародних мегапроектів, що 

виходить за рамки національних інтересів окремих країн і сприяє поліпшенню якості 

життя людей за допомогою розвитку нових технологій. Завдяки зусиллям минулих 

років Україна отримала історичний шанс стати асоційованим членом ЦЕРН у 2015 році 

– першою з усіх країн пострадянського простору. І дуже хочеться сподіватися, що 

Україна цього унікального шансу не втратить» [132].   

Понад 70 тис. українців отримують вищу освіту за межами України. У той час як в 

українських закладах вищої освіти навчається (станом на кінець 2017 – початок 

2018 рр.) понад 66 тис. іноземних студентів – ця цифра практично не змінювалася 

протягом останніх п’яти років. Найчастіше до України їдуть навчатися студенти з 

Індії – їх на сьогодні більше 10 тис. осіб, близько 7,5 тис. студентів в Україні – 

громадяни Азербайджану, трохи менше 6 тис. осіб – студенти з Марокко. Кожен третій 

іноземний студент – мешканець пострадянських країн, європейці, які бажають отримати 

освіту в Україні, справжня рідкість [133]. Слід зауважити, що не в останню чергу це 

                                                           
132 Суржик Л. Вектор високих енергій. Дзеркало тижня. 2015. №24. С.12. 
133 Стадний Є. Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи. URL: https://cedos.org.ua/uk/ 

osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy 
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пов’язано з обмеженими можливостями для іноземних студентів працевлаштуватися на 

українському ринку праці, особливо це стосується найбільш кваліфікованих фахівців.  

Але якщо у випадку з іноземцями їх кількість в Україні за останні роки змінилася 

несуттєво, то українці все активніше виїжджають на навчання за кордон – за даними 

дослідження аналітичного центру CEDOS, з 2009 до 2016 роки динаміка зростання 

склала 176%. Причому українські студенти найчастіше обирають польські виші – кожен 

третій українець за кордоном навчається саме в Польщі. На другому за популярністю 

місці німецькі вузи (близько 10 тис студентів-українців) і російські (близько семи тисяч 

студентів з України); на четвертому місці – Канада (майже три тисячі українських 

студентів), на п’ятому і шостому місцях – відповідно Чехія та Італія (близько двох тисяч 

українських студентів у кожній з країн) [134].  

За даними опитування компанії Active Group, більше третини українців хочуть 

отримувати освіту для себе або своїх дітей в навчальних закладах Європи. Втім, таке 

заміщення вітчизняних студентів іноземними – зовсім не дивина в сучасному світі. 

Наприклад, в 2017 р. в Китай приїхало навчатися майже півмільйона осіб. Натомість 

кількість китайців, які навчаються за межами рідної країни, перевищила 600 тис. осіб. 

Так, Піднебесна стала одночасно володарем двох звань: найбільшого освітнього хаба в 

Азії і найбільшого постачальника іноземних студентів у світі [135].  

Китай та Індія є позитивними прикладами еміграції. Ці країни надсилають 

мільйони студентів до інших країн світу для отримання їх громадянами нових знань та 

досвіду, які вони потім застосовують на благо рідної країни. На думку Гаррі Джейкобса 

(головного виконавчого директора Всесвітньої академії мистецтва та науки), яку він 

висловив на Київському міжнародному економічному форумі у 2016 р., дана стратегія 

тільки збагачує ці країни. Так, якби студенти з Індії не освоювали програмне 

забезпечення за кордоном, в країні навряд чи сформувався підходящий клімат для 

розвитку IT.  

Поряд з цією перевагою, згадуються ще такі позитивні наслідки міграції: 

1) дуже помірне зростання безробіття навіть в пік кризи – у 2014-2017 роках рівень 

безробіття в Україні не перевищував 10% (9,9% у 2017 р. проти 7,8% у 2013 році). 

Високий рівень безробіття веде до соціальної нестабільності та багатьох пов'язаних з 

цим проблем, тому можна сказати, що з точки зору зайнятості Україна пройшла кризу 

без відчутних втрат;  

2) зростання грошових переказів з-за кордону (заробітки, які передаються сім'ям в 

Україні). Згідно з уточненою методологією НБУ, у 2017 р. такі приватні перекази склали 

9,3 млрд. дол. США, а всього за 2015-2017 рр. – 23,8 млрд. дол. США, що в два рази 

більше, ніж всі закордонні позики та інвестиції за той же період (4,65 млрд. дол. США). 

Грошові перекази емігрантів впливають на скорочення бідності, підтримують 

споживчий попит, стимулюючи зростання виробництва, виступають джерелом 

інвестування в економіку.  

3) окрім описаних вище наслідків є ще один, дія якого не так однозначна: зростання 

заробітних плат. Дефіцит кадрів вже починає гостро відчуватися в регіонах: так, 

наприклад, окремі роботодавці навіть замовляють рекламу на радіо, яка активно 

                                                           
134 Неделина А. Диплом на экспорт. Как украинские вузы зарабатывают на индусах и азербайджанцах. 

URL: http://www.dsnews.ua/society/diplom-na-eksport-zachem-v-ukrainu-edut-inostrannye-studenty-

05042018220000 
135 Там само.  
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запрошує на роботу претендентів, обіцяючи стабільну виплату гідної зарплати та інші 

преференції, зокрема деякі підприємці вже нарікають, що незабаром будуть змушені 

підвищувати зарплату своїм працівникам, зайнятим низькокваліфікованою працею, до 

500-600 євро, щоб ті не виїжджали до Польщі. Як слушно зауважує А. Боренков: 

«Ефекти від зростання зарплат і дефіциту кадрів розрізняються в короткостроковому і 

довгостроковому періоді: а) падіння конкурентоспроможності української економіки і 

скорочення експорту (дешева робоча сила перестає бути дешевою) – негативний 

короткостроковий і середньостроковий ефект; б) збільшення попиту на внутрішньому 

ринку за рахунок підвищення доходів населення – позитивний короткостроковий і 

середньостроковий ефект; в) вимушене зростання капітальних інвестицій: власники 

підприємств будуть змушені більше інвестувати в засоби виробництва [136].   

Поряд із цим існують і невдалі приклади міграції, зокрема, Латвії, близько п’ятої 

частини громадян якої так і не повернулись на батьківщину. У цьому полягає 

найбільший ризик для країн, який може стати реальністю і для України.  

Загалом, коли говорять про шкоду міграції, зазвичай, згадують такі негативні її 

аспекти:  

1) скорочення поточного зростання економіки, що є правдою лише частково, 

оскільки міграція дійсно негативно впливає на зростання економіки, але водночас 

недостатнє зростання економіки стимулює міграцію (і «куркою» швидше за все ж є 

економіка);  

2) скорочення потенціалу економіки в майбутньому («виїжджають найкращі») – 

частину кращих фахівців дійсно не вдається утримати, тому що Україна поки просто не 

може дати їм можливості самореалізації. Наприклад, ми часто чуємо, що черговий 

талановитий вчений поїхав на Захід через те, що в Україні не міг проводити 

дослідження. На жаль, але ця тенденція є практично в усьому світі, і Україна просто 

не зможе дуже швидко створити матеріально-технічну базу, щоб утримати всіх 

талановитих людей. Тут включається аналог піраміди Маслоу: в країні, де не вирішені 

навіть багато важливих інфраструктурних проблем, навряд чи можуть бути лабораторії 

світового рівня;  

3) зберігання тенденції до зниження/фіксації низьких рівнів заробітної плати в 

країнах-реципієнтах – створення груп населення, які готові працювати за невелике 

винагородження, що загострює глобальні проблеми бідності, нерівності всередині країн 

і між країнами;  

4) соціально-психологічний стан родин, члени яких вимушені жити окремо і разом 

з тим так званий «італійський синдром» – термін, яким описують психологічний стан 

людей, які, повертаючись з-за кордону, не можуть адаптуватись у рідній країні.   

Проте, навіть незважаючи на перелічені загрози, для України питання має полягати 

не в тому, як штучно зупинити міграцію, а в тому, щоб створити в країні середовище, 

сприятливе для повернення емігрантів. Те, що дійсно може припинити масовий виїзд 

українців за кордон у пошуках якіснішої освіти та кращих умов працевлаштування – це 

зростання доходів всередині країни, чому допомагає і сама міграція.  

Так, в інтерв’ю dsnews.ua завсектором міграційних досліджень Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олексій Позняк 
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зазначає [137], що на підвищення кількості українських зовнішніх мігрантів, перш за все, 

вплинула економічна ситуація в Україні. В Польщі, наприклад, створені привабливі 

умови для працевлаштування емігрантів, вищим є рівень заробітних плат, до того ж, це 

сусідня з нами країна, до якої відносно дешево дістатися. На додаток до цього, з початку 

2018 р. в Польщі були введені нові правила для трудових мігрантів з пострадянських 

країн, які дозволяють їм працювати в Польщі протягом дев’яти місяців протягом року.  

Позитивним у цьому плані є те, що така міграція, на думку О. Позняка, є 

короткостроковою, тобто українці від самого початку планують повернутись на 

батьківщину або повертаються на короткі періоди і часто. Вчений вважає, коли ситуація 

на українському ринку праці почне покращуватися, українські емігранти почнуть 

повертатися [138].  

В першу чергу, потрібно розвивати промисловість та її переробний сектор. 

Переробна промисловість виступає драйвером економічного зростання, виробляючи 

більше 16% світового ВВП [139]. У Китаї та Південній Кореї, де зосереджено значні 

виробничі потужності, переробна промисловість забезпечує майже 30% ВВП, в Японії 

ця частка знаходиться на рівні 20% ВВП, у Німеччині – 22,9%, у Чеській Республіці – 

27,1%, у Польщі – 20,4%, навіть у Болгарії, традиційно аграрній країні, вона складає 

16,6% ВВП, що на 2,5% більше, ніж в Україні. Хоча ще у 1999 р. внесок промисловості 

у ВВП України складав 32,8% – більше, ніж у будь-якій з вище перерахованих країн на 

той час [140].   

Переробна промисловість є генератором технічного прогресу та інновацій в 

економіці. Наприклад, в Європейському Союзі на частку промисловості припадає 65% 

витрат, які спрямовуються на дослідження й розробки, і майже 50% витрат на інновації. 

За даними ЮНІДО [141, с. 41], країни, які мають сучасну промисловість, демонструють 

меншу вразливість до глобальних потрясінь та здатні успішніше долати випробування. 

Більше того вони зберігатимуть значні можливості для промислового зростання й 

технологічного прогресу протягом наступних десятиліть.  

Маючи сучасну промисловість, засновану на нових технологіях, Україна зможе 

забезпечити гідною працею власних громадян, у тому числі молодих фахівців, які 

здобули освіту за кордоном, а також скласти конкуренцію іншим країнам у боротьбі за 

трудові ресурси (у чому поки що у нас, за словами О. Позняка, мало шансів [142]), 

залучаючи іммігрантів для збалансування попиту та пропозиції на ринку праці.  
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Повертаючись до аналізу тенденцій зовнішньої міграції, варто зауважити, що поки 

що кількість українських трудових мігрантів до Польщі постійно зростає: на кінець 

2016 р. – початок 2017 р. вона дорівнювала 760 тис. осіб, можливо наразі ця цифра вже 

перевищила мільйон осіб [143].  

Спираючись на позитивний зарубіжний досвід, зокрема Ірландії, можна 

стверджувати, що завдяки державним програмам репатріації ірландської діаспори на 

батьківщину країні вдалось наприкінці XX століття зупинити скорочення населення та 

прискорити економічний розвиток за рахунок заощаджень колишніх емігрантів та їх 

інвестувань в економіку.   

У той же час, як зазначає О. Позняк, наразі в Україні немає браку робочої сили, так 

само немає суттєвих загроз і для ринку праці. Навпаки, якщо гіпотетично уявити, що 

трудові мігранти почнуть масово повертатися, це вже стане загрозою для українського 

ринку праці, почне швидко зростати рівень безробіття. Але, оскільки динаміка старіння 

населення та зменшення його чисельності триває, в довгостроковому періоді Україна 

все ж таки зіткнеться з дефіцитом робочої сили і тоді «фактор повернення мігрантів міг 

би зіграти позитивну роль». Тому Україна вельми зацікавлена у підтриманні зв’язків з 

емігрантами для їхнього поступового повернення – це, на думку вченого, є ідеальним 

варіантом на противагу неповерненню або швидкому поверненню.  

Загалом вчений оцінює міграційну ситуацію в Україні «в межах норми». Звісно, 

існує низка  негативних аспектів, спричинених міграцією, але, цитуючи О. Позняка, 

«говорити про те, що країна гине, підстав немає». Наразі є дефіцит фахівців за окремими 

спеціальностями, але це лише стимул для тих громадян, які залишаються в країні, 

освоювати цю спеціальність [144].   

Аналогічної точки зору дотримується письменник Ю. Винничук. Цікавим у цьому 

сенсі є його діалог з кореспондентом журналу «Країна»:  

«Стиль життя українців змінився останнім часом? – Звичайно. Є можливість 

поїхати за кордон. Багато людей і їдуть. Знаю родину, яка постійно відпочиває у 

Болгарії. Везуть велику торбу горіхів – ними розплачуються за помешкання. Беруть із 

собою сало, ковбасу. А є такі, що скажи йому: «Безвіз» – «О, так у нас грошей нема». 

– Але зростає і потік трудової міграції за кордон. – Багато країн пройшли через це. 

Італійці після Другої світової війни масово їздили у Швейцарію, Німеччину, 

Скандинавію на заробітки. А тепер ми до них їздимо. З часом це зміниться. Люди, які 

їдуть у ближню Європу, повертаються, відкривають власну справу. Вкладають 

зароблене тут. У Львові – купа магазинів італійських продуктів. Ресторани ростуть, 

як гриби. – У вас колись виникало бажання виїхати до Європи? – Я їжджу. Весь час 

презентації якісь. Але щоб лишитися – то ні. Мені пишеться тільки вдома, в хаті. 

Якось мав стипендію, у Відні місяць жив – не йшла робота. От Андрій Курков, мій 

товариш, у літаку, в потязі може писати. Я не можу. – Курков – це українська 

література чи російська? – Він заявив, що вважає себе українським письменником. 

Який може бути сумнів? У Фінляндії є письменники, які пишуть шведською. Але вони – 

фінські автори. Так само в нас. Думаю, скоро виробиться своя російська мова – дещо 
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відмінна від тамтої. Як є англійська мова – американська, ямайська. Як є іспанська 

мова – чилійська, аргентинська» [145].  

КЕЙС «ГАСТАРБАЙТЕРИ». «Можливо, час уже прискорювати зростання ВВП і 

своєї країни, а не тільки сусідів? У Національному банку України очікують, що до кінця 

нинішнього року сума переказів від українців, які перебувають на заробітках за 

кордоном, поб'є всі рекорди й перевищить 11 млрд дол. Саме такі прогнози озвучив 

голова Нацбанку Яків Смолій. Якщо прогнози збудуться, то ця сума буде приблизно на 

30% більшою, ніж роком раніше, і поставить абсолютний рекорд за всі роки 

незалежності нашої країни. Таким чином, наші гастарбайтери сьогодні пересилають в 

Україну валюту на суму, еквівалентну 10% валового внутрішнього продукту (ВВП) 

України. Ці гроші підтримують курс гривні й працюють на економіку України, даючи 

їй змогу триматися на плаву, а уряду допомагають уникнути дефолту. Але чи варто 

цьому радіти? Питання дуже непросте й не має, мабуть, однозначної відповіді. 

Нині українські гастарбайтери забезпечують своїй батьківщині більше валюти, ніж 

МВФ і всі прямі іноземні інвестори разом узяті. Причому обсяг надходжень від них 

постійно зростає. В 2015 р. українці, які заробляють за кордоном, перерахували в 

Україну 7 млрд дол., 2016-го – 7,5 млрд, 2017-го – уже понад 9,3 млрд дол. За сім місяців 

цього року трудові мігранти переказали в Україну 6,3 млрд дол. Попередня оцінка 2018-

го, як уже було згадано, – близько 11 млрд дол. При цьому, наприклад, інвестори в 2017 

р. вклали в бізнес на території України всього 2,3 млрд дол. 

До початку українсько-російської війни найбільше наших громадян працювало в 

РФ. За останні чотири роки російської агресії багато українців, природно, 

переорієнтувалися на Захід, і нині перше місце за кількістю вітчизняних працівників, 

зайнятих в економіці чужої країни, посідає Польща. На прикладі цієї країни й 

розгляньмо тенденції трудової міграції українців. Із Польщі українські працівники за 

рік перераховують в Україну суму, приблизно рівну 4% українського ВВП (2017-го – 

3,12 млрд дол.). Принаймні, такі цифри озвучив недавно віце-міністр іноземних справ 

Польщі Бартош Ціхоцький, оцінюючи підсумки 2017 р. При цьому польські державні 

чиновники зовсім не стурбовані досить потужним відтоком валюти з країни, оскільки 

внесок українців у зростання ВВП самої Польщі поляки оцінюють в 1–2% 

(скорегований прогноз зростання ВВП Польщі 2018 р. – 4,7%). Тобто наші 

співвітчизники своєю працею забезпечують близько третини зростання економіки 

сусідньої країни.  

Європейські експерти не приховують, що саме українські трудові мігранти за 

останні п'ять років зробили економіку Польщі найбільш динамічною в Європі. 

Центральний банк Польщі і Європейське статистичне відомство (Eurostat) зазначають, 

що за цей же період до Польщі емігрували понад мільйон українців. Крім того, кількість 

сезонних легальних і нелегальних мігрантів з України (які працюють у сусідній країні в 

середньому два місяці) оцінюється в 3 млн чоловік. Політика всього державного апарату 

Польщі, від центральних органів до воєводств і місцевих громад, спрямована в останні 

роки на створення умов для масштабного залучення робочих кадрів з України. Поляки 

позитивно оцінюють не тільки можливість розв'язати за допомогою українців істотні 

проблеми трудових кадрів, але й внесок наших співвітчизників у зростання споживчого 

попиту на ринку Польщі. Українці відсилають на батьківщину далеко не всі зароблені 
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гроші. Значно більші суми йдуть на оплату житла, харчування й різноманітні покупки 

в польських магазинах. Дедалі більша кількість українців, які працюють легально, 

платять соціальні й пенсійні внески, оформляють медичну страховку, купують 

нерухомість і автомобілі. 

За даними звіту НБУ, середньомісячний заробіток одного трудового мігранта 

становив у 2017 р. 722 дол. США, тоді як середня зарплата в економіці України була на 

рівні 262 дол. За даними польського Центробанку, в середньому український працівник 

пересилає з Польщі додому через банки й платіжні системи 425 євро що два місяці. Але 

це лише вершина айсберга. Кордон щодня перетинають сотні автобусів із сезонними 

працівниками. Особисті гроші до 10 тис. євро, перевезені при цьому українцями, не 

враховуються. Втім, польський Центробанк навчився досить точно оцінювати обсяги 

цих грошей і враховувати їх у платіжному балансі країни. НБУ, до речі, саме звідти 

здобуває інформацію для своєї статистики платіжного балансу з Польщею.  

Трудові мігранти нині, без перебільшення, допомагають українській економіці 

втриматися на плаву. Але однозначно позитивним явищем зростання кількості 

гастарбайтерів назвати все-таки не можна. Їдуть працювати за кордон найбільш 

мотивовані працівники, скорочуючи тим самим (і кількісно, і якісно) трудовий ресурс 

українського бізнесу. Щоб зважитися виїхати на заробітки за кордон, треба мати тверду 

мотивацію і впевненість у своїх силах, як фізичних, так і інтелектуальних. Більшість 

українських працівників у тій же Польщі – це молоді, непогано освічені люди. Нестача 

кваліфікованих кадрів і погіршення якості працівників, що залишилися, гальмує 

розвиток вітчизняної економіки. За розрахунками фахівців НБУ, тільки за два останніх 

роки трудова міграція призвела до зменшення кадрового потенціалу України на 5–8%. 

На найближчі роки експерти, на жаль, не прогнозують радикальних змін цієї тенденції. 

Внесок наших гастарбайтерів відбивається в платіжному балансі, який складає НБУ. 

І саме заробітчани дають змогу нашій країні зводити кінці з кінцями. У 2017 р. Україна 

експортувала за кордон на 8,64 млрд дол. менше товарів і послуг, ніж придбала. Крім 

того, за кордон було виведено близько 6 млрд дол. дивідендів від інвестицій іноземців. 

Лише завдяки валютним коштам трудових мігрантів, що надійшли в Україну, вдалося 

майже компенсувати дефіцит поточного рахунку платіжного балансу 2017 р. НБУ 

закрив його з дефіцитом 2,1 млрд дол., або 1,9% ВВП. 

Нинішній рік також великого оптимізму не вселяє. У липні платіжний баланс було 

зведено з дефіцитом 170 млн дол., насамперед через сезонне зростання імпорту, яке 

значно випередило зростання експорту України. За даними НБУ, обсяги експорту 

товарів у липні збільшилися на 12,6% у річному вимірі й становили 3,3 млрд дол. Однак 

обсяги імпорту товарів у липні збільшилися майже вдвічі – на 24,9% (5 млрд дол.). Через 

зростання світових цін на нафту й природний газ, вартісні обсяги імпорту 

нафтопродуктів збільшилися в 1,5 разу, попри значне вповільнення зростання фізичних 

обсягів їх закупівель. Загалом дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні 

збільшився до 1,1 млрд дол. І тут знову виручили українські заробітчани. Чистий 

приплив капіталу за фінансовим рахунком у липні становив 0,9 млрд дол. і, як зазначає 

НБУ, був забезпечений операціями приватного сектора, тобто переважно переказом 

грошей гастарбайтерів із-за кордону. У результаті дефіцит зведеного платіжного 

балансу за сім місяців становив усього 0,2 млрд дол. 

Трудова міграція українців за кордон, сезонна або постійна, нині об'єктивно стала 

одним з основних чинників, що впливають на стан і перспективи вітчизняної економіки. 

Позитивний чи негативний цей вплив, остаточно поки відповісти, напевно, неможливо. 
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З одного боку, українці, які працюють за кордоном, забезпечують зростання припливу 

валюти, дозволяючи НБУ й уряду розв'язувати поточні фінансові проблеми країни, з 

другого – для економіки було б набагато ефективніше, звичайно, надати нашим 

громадянам гідні робочі місця в Україні. Поляки про працьовитість наших заробітчан 

тільки сусідів? Суто теоретично, оскільки ВВП Польщі в чотири рази перевищує ВВП 

України, то ті 1–2%, які наші люди вносять в економіку сусідів, можуть, за створення 

певних умов, принести Україні додаткових 4–8% ВВП на рік. І головне – надати 

впевненості в майбутньому країни» [146].  

КЕЙС «РУХ НА ЄC». «Кордони, їх належне функціонування і контроль над 

ними – одна з основ ідентичності та спроможності держави. Український кордон 

привертає увагу загалу, коли стаються надзвичайні події та яскраві випадки, як, 

наприклад, розмаїті прориви, протести, блокування, ворожі дії Росії та заходи, 

спрямовані на захист від них, на сході. В інший час кордон – це переважно предмет 

уваги професіоналів, які його охороняють, професіоналів, які на ньому заробляють у 

законний чи незаконний спосіб, і, звісно, мандрівників, які його перетинають. Проте цю 

непомітну повсякденну прикордонну рутину визначають потужні економічні, політичні 

та світоглядні драйвери. Кордони, їх належне функціонування і контроль над ними – 

одна з основ ідентичності та спроможності держави. Від політики управління 

кордонами та її впровадження залежать: безпека громадян країни й іноземців на її 

території, реалізація їхнього базового права на вільний рух і економічна складова руху 

товарів та послуг. 

Інтегроване управління кордонами. Політика щодо кордону в Україні вже 

давно орієнтується на європейський стандарт інтегрованого управління кордонами 

(ІУК). Концепт, створений на початку 2000-х у ЄС, намагався відповісти на виклики 

глобалізації та підвищення інтенсивності транскордонного руху посиленням 

координації між різними службами як усередині однієї країни, так і з іноземними 

колегами з інших країн, а також формуванням багаторівневої системи контролю, яка б 

працювала не тільки в точці перетину кордону, а й до та після перетину, включно з 

роботою з іншими країнами на їхній території та контролем перебування іноземців 

всередині країни. Висловлюючись більш стисло, інтегроване управління кордонами 

покликане, з одного боку, максимально спростити рух осіб та товарів, а з іншого – 

зробити його безпечним як для самих учасників, так і для країни. 

Україна зобов'язалася запровадити політику ІУК у рамках Плану дій з візової 

лібералізації, і вже 2010-го року було схвалено першу Концепцію інтегрованого 

управління кордонами, яка ще тоді зафіксувала орієнтування на європейські 

стандарти. Необхідність впровадження Україною ІУК зафіксована також і в Угоді про 

Асоціацію з ЄС (розділ ІІІ "Юстиція, свобода та безпека"). 

Людський вимір кордону. Основна частина новацій і підходів ІУК, як, 

наприклад, міжнародна співпраця, нова система аналізу ризиків чи налагодження 

обміну даними, відома й цікава порівняно вузькому колу професіоналів та експертів. 

Переважна більшість людей прямо зіштовхуються з кордоном тільки як мандрівники-

користувачі, маючи справу вже з результатами впровадження таких змін.  

Оскільки спрощення легального перетину кордону є однією з фундаментальних 

цілей політики ІУК, яку ось уже 8 років впроваджує Україна, саме вивчення людського 

виміру – досвіду перетину кордону мандрівниками – може дати матеріал, якого бракує 
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аналізові політики "на папері". Тому громадська організація "Європа без бар'єрів", за 

підтримки міжнародного фонду "Відродження", провела у 2018 році польове 

дослідження, щоб дізнатися, як працює український кордон після впровадження 

новітніх політик і чи відчули громадяни України та іноземці позитивні зміни на собі. 

Статистика. За даними Державної прикордонної служби України, у 2017 році 

зафіксовано 83,26 млн перетинів кордону, з них найбільша частка – 45,5%, або 37,9 млн, 

– через наземний кордон із країнами ЄС. Ще 13,26 млн перетинів зафіксовано через 

повітряний кордон (з усіма країнами), 12,2 млн – через кордон із Молдовою, 11,8 млн – 

кордон з РФ. При цьому, хоча обсяг перевезень пасажирів до ЄС залізницею стрімко 

зростає (більш ніж удвічі в першому півріччі 2018 року), їх частка в загальній кількості 

наземних перетинів кордону залишається дуже незначною і становила у 2017 році 

близько одного відсотка. 

 

 
 

Хоча загалом в Україні функціонують 52 міжнародних автомобільних і 

пішохідних пункти пропуску, на кордоні з країнами ЄС – Польщею, Угорщиною, 

Словаччиною та Румунією – їх лише 19. 18 із них дослідники і взяли для роботи. На цих 

пунктах пропуску, через які відбувається понад 40% усіх перетинів кордону України, а 

також на двох пунктах на кордоні з Білоруссю було проведено 2243 інтерв'ю, у тому 

числі 1386 – з українськими громадянами і 857 – з іноземцями. 

Портрет користувача кордону. Згідно з даними ДПСУ, серед осіб, які 

перетинали кордон між Україною та Польщею, Угорщиною і Словаччиною у 2017 році, 

громадяни України становили більшість, тоді як на кордоні з Румунією іноземців було 

майже стільки, скільки й громадян України. Тим часом на кордоні з Білоруссю іноземці 

перетинали кордон у двох досліджуваних пунктах пропуску удвічі частіше, ніж 



149 

українські громадяни. Мандрівників, які перетинають кордон, можна поділити на групи 

залежно від мети поїздки: для західного кордону – це прикордонні торговці (часто 

учасники малого прикордонного руху), особи, що перетинають кордон із 

нерозмитненим авто, покупці товарів, трудові мігранти, особи, які відвідують родичів, 

туристи, підприємці та студенти. Найбільшою є частка осіб, які їдуть до ЄС для купівлі 

товарів, працевлаштування або для відвідин родичів, також велика частка тих, хто 

регулярно, кожних п'ять днів, перетинає кордон, аби не розмитнювати автомобіль, але 

назвати точну кількість таких осіб неможливо, оскільки не всі респонденти були готові 

відверто назвати таку мету поїздки за кордон. 

Іноземці, як і українці, найчастіше їздили через кордон для закупівель, але 

помітно частіше відвідували родичів та подорожували як туристи і рідше їхали з метою 

працевлаштування. 

 

 
 

 Загалом, можна говорити про чималу частку в русі мешканців прикордонних 

регіонів. Немає точних даних щодо кількості, наприклад, перетинів кордонів водіями 

нерозмитнених автівок ("пересічниками"), однак на рівні якісної оцінки багато 

респондентів вказували на таких водіїв як на чинник, що створює черги та заважає 

нормальному функціонуванню пунктів пропуску. Тому однією з поширених 

рекомендацій від учасників опитування було виділити окремі смуги для власників 

нерозмитнених авто і учасників малого прикордонного руху. Українська прикордонна 

служба у 2018 році навіть запровадила такий поділ на кількох пунктах пропуску, і, за 

відгуками водіїв автомобілів з українською реєстрацією, їм справді стало трохи 

простіше подорожувати. 

Черги. Головною проблемою для всіх без винятку респондентів були 

багатогодинні і часто невпорядковані як слід черги перед проходженням 

прикордонного контролю. З найбільш тривалим перетином кордону зіштовхнулися 



150 

українські респонденти, що подорожували автомобілем до Польщі, де середня 

тривалість в'їзду становила від 4–5 годин на пунктах "Краківець", "Шегині", "Рава-

Руська" до 2 годин на пунктах "Смільниця", "Грушів" і "Ягодин". Трохи менше часу 

витрачали мандрівники на пунктах пропуску зі Словаччиною (3–3,5 години), 

Угорщиною (1–2 години), Румунією (0,5–1 година), а найдовший названий час 

очікування становив більше доби. 

 

 
 

При цьому, загалом, значно швидше перетин відбувався на пішохідних пунктах 

пропуску, незалежно від країни, і на тих пунктах пропуску з Польщею, де діє спільний 

прикордонний контроль (коли прикордонні та митні органи обох країн розміщуються в 

одній будівлі і здійснюють перевірку практично одночасно або послідовно, проте в 

одному приміщенні). 

Також назагал (хоча й не скрізь) іноземці часто перетинали кордон швидше, ніж 

громадяни України, що можна пояснити кількома чинниками: на найбільш 

завантажених пунктах іноземці їздять рідше, по той бік кордону є окремі смуги для 

громадян ЄС, прикордонники і митники ЄС можуть прискіпливіше перевіряти й 

опитувати громадян України, ніж їхні українські колеги – іноземців.  

За оцінкою українських мандрівників, українські прикордонні та митні служби 

загалом працюють швидше, ніж їхні колеги з країн ЄС. Зокрема, на українсько-

польському кордоні поширеними були коментарі респондентів, що саме від швидкості 

роботи польської сторони залежить швидкість руху черги. Швидкість роботи 

прикордонників та митників Словаччини українські респонденти в середньому оцінили 

як повільну. Натомість швидкою респонденти вважали роботу угорських, румунських 

та білоруських прикордонних відомств. 

Варто зазначити, що українські прикордонники стверджують: на перевірку 

документів одного мандрівника в них іде в середньому від 40 до 60 секунд. Здавалося 

б, із такими показниками черг не повинно бути, але, крім прикордонного, мандрівники 

проходять ще й митне оформлення, до того ж швидкість руху на пункті пропуску може 
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залежати від кількості смуг для транспорту, кількості персоналу (так, на брак кадрів 

скаржаться українські митники), нормативів роботи колег із країн ЄС та ще низки 

чинників. 

Формування черг. Формування черг на кордоні також проблематичне. За 

українським законодавством, у формуванні черги до прикордонних пунктів пропуску 

головну роль мають відігравати прикордонний наряд "Прикордонний патруль" та 

поліцейські, які у разі скупчення транспортних засобів (понад 50 автомобілів) мають 

бути послані до тимчасового стаціонарного контрольного посту поліції (ТСКПП). У 

таких ситуаціях черга формується шляхом видачі особам у транспортних засобах 

контрольних талонів. 

Проте, як розповіли учасники дослідження, зазначені вимоги часто порушуються. 

Зокрема, працівники поліції ігнорують ці обов'язки, бо не бажають мати справу зі 

знервованими довгою чергою людьми або фізично не можуть вплинути на формування 

черг. Також респонденти засвідчили випадки хабарництва і непотизму серед 

працівників українських прикордонних відомств, коли без черги проїжджають "свої 

люди", "авто на київських номерах" або "прокурори і депутати". Окремим фактором є 

заробіток на черзі, коли водії займають місця у черзі, аби потім за плату пропустити 

вперед інше авто. 

Зручність та інфраструктура. Довгі черги підвищують нагальність питань, 

пов'язаних зі зручністю та пристосованістю пунктів пропуску до тривалого перебування 

людей на їх території. За оцінками респондентів, крім п'ятьох пунктів пропуску, 

побудованих або відремонтованих у 2000-х роках, решта 13 на кордоні з ЄС потребують 

ремонту різного ступеня: від налаштування освітлення на одному з нових пунктів 

"Угринів" до проведення повної реконструкції пункту "Ужгород". Окремо слід виділити 

проблеми облаштування туалетів, про які говорили респонденти на всіх без винятку 

досліджених пунктах пропуску. Найгострішою ця проблема була на пунктах пропуску 

"Малий Березний", "Малі Селменці" на українсько-словацькому кордоні, "Чоп", 

"Косино" на українсько-угорському кордоні, "Шегині", "Угринів", "Рава Руська" на 

українсько-польському кордоні та "Дякове" на українсько-румунській ділянці кордону. 

На всіх пунктах пропуску мандрівники рекомендували почистити туалети, а в деяких – 

зробити їх безкоштовними. Також респонденти рекомендувати облаштувати на пунктах 

пропуску пішохідні переходи, виділити окремі лінії для автобусів, відремонтувати 

під'їзні дороги. 

Корупція. Черги, серед іншого, є й корупціогенним фактором, провокуючи 

учасників руху та прикордонників на порушення задля швидшого проходження 

кордону, однак дослідження показало, що актуальнішим є питання корупції в контексті 

перевезення контрабандних товарів (цигарок, алкоголю), за поверховий огляд 

транспортних засобів, перевезення авто з іноземною реєстрацією. 

Зі слів респондентів, їм відомо про хабарі митникам за перевезення вантажів або 

авто без реєстрації на суму від 10 до 500 євро, залежно від ситуації. Крім того, 

називалася сума 250 гривень за проїзд без черги. Також респонденти розповідали про 

те, як українські прикордонники просять кошти "на каву" – 100 грн, 5–10 євро, 10 

доларів, а митники вимагають 10 євро за пришвидшений огляд авто. Службовці з іншого 

боку, за словами опитаних, брали хабарі за контрабанду цигарок та пришвидшений 

огляд авто. 

Рівень обізнаності про факти корупції був майже однаковий серед громадян 

України й іноземців, але при цьому обидві категорії більше знали про корупцію з 
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українського боку. Респонденти окремо підкреслювали, що з польського боку теж є 

корупція, однак там пропонувати хабар небезпечно, і що польські службовці "більше 

бояться", оскільки мають страхування та хорошу заробітну платню. Тим часом кілька 

респондентів сказали, що вважають ситуацію з корупцією зараз кращою, ніж кілька 

років тому. 

 

 
 

Підсумовуючи результати дослідження, слід констатувати, що більшість пунктів 

пропуску на кордоні з країнами ЄС не розраховані навіть на актуальний потік 

транспорту, а кількість мандрівників і надалі зростатиме через запровадження 

безвізового режиму з ЄС та збільшення потоків трудової міграції з України. 

Багатогодинні черги з автотранспорту не зникнуть у найближчий час, хоча, можливо, й 

не зростатимуть завдяки підвищенню популярності авіаційного та залізничного 

сполучення з ЄС. 

Єдиним логічним вирішенням цієї проблеми мають стати відкриття нових 

автомобільних і пішохідних пунктів пропуску та модернізація вже наявних, аби 

збільшити їхню пропускну здатність і зручність перебування. 

Побудова міжнародного пункту пропуску, як і модернізація, – складний та 

дорогий процес, що потребує укладання міжнародних договорів, ухвалення рішення 

Кабінетом міністрів України, оформлення права власності або користування земельною 

ділянкою тощо.  

Інший вихід – запровадження передбаченої стратегією інтегрованого управління 

кордонами процедури спільного контролю – контролю, що здійснюється 

співробітниками контрольних органів у спільному пункті пропуску відповідно до 

міжнародних принципів "єдиного вікна", "єдиної зупинки", вибіркової перевірки 

транспортних засобів та товарів.  

Саме пункти з такою формою контролю на українсько-польському кордоні 

дозволяють найшвидше пройти оформлення в умовах великого потоку автомобільного 

транспорту. Однак проблематику спільного контролю практично неможливо відділити 
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від питань будівництва, адже такий контроль потребує спеціально пристосованого 

приміщення та інфраструктури. 

Крім того, це ще й питання міжнародних угод. Наразі Україна підписала й 

реалізує угоди про спільний контроль далеко не з усіма сусідніми країнами ЄС. Зокрема, 

спільний контроль запроваджено лише на чотирьох з восьми пунктів на кордоні між 

Україною та Польщею. Успішно діє Угода про спільний контроль із Молдовою, однак 

уже кілька років тривають переговори щодо укладення відповідних угод зі 

Словаччиною та Угорщиною. 

Переговорний процес щодо відкриття нових міжнародних пунктів пропуску та 

підписання угод про запровадження спільного контролю треба посилити як Державній 

прикордонній службі України, МЗС і Кабінетові міністрів України, так і профільним 

інституціям країн-сусідів. 

Але, крім дипломатичних та організаційних заходів, постає питання – а хто 

платитиме? На найновіші пункти пропуску – "Угринів – Долгобичув" та "Грушів – 

Будомєж", у яких діє процедура спільного контролю, Польща витратила сумарно 

близько 300 млн злотих кредиту. Однак "домашнє завдання" України так і не було 

виконане повною мірою: за чотири роки функціонування пункту "Грушів – Будомєж" 

дороги до пункту з боку України місяцями залишаються у напіваварійному стані, що 

робить цей пункт одним із найменш популярних на українсько-польській ділянці 

кордону. 

Модернізація теж потребує значних фінансових ресурсів. Для вирішення цієї 

проблеми у 2013–2014 роках ЄС виділив 29,2 млн євро на реконструкцію та закупівлю 

обладнання для пунктів пропуску "Ужгород", "Устилуг", "Рава Руська", "Краківець", 

"Шегині", "Ягодин", "Лужанка", "Вилок", "Красноїльськ" та "Дяківці", однак за п'ять 

років проекти не були повністю виконані і врешті-решт закриті європейською 

стороною.  Незважаючи на поразку із впровадженням проектів реконструкції пунктів 

пропуску, фінансованих ЄС, прем'єр-міністру України та МЗС варто й надалі вести 

діалог із ЄС щодо можливості відкриття нових проектів. Тим часом профільні відомства 

не мусять забувати, що головними користувачами кордону між Україною та країнами 

ЄС є мільйони саме українських громадян, а тому слід пріоритезувати питання 

облаштування кордону всередині України і виділяти власні ресурси на модернізацію 

пунктів пропуску та під'їзних шляхів до них». [147]. 

КЕЙС «УКРАЇНСЬКІ ЗАРОБІТЧАНЕ У НІМЕЧЧИНІ». «На території Євросоюзу 

мешкає не менше як 2,5 млн українців.  «Таке враження, що половина працездатного 

Прикарпаття сидить у Франції, – каже приятелька, переглядаючи свій перелік контактів 

у телефоні. – Дітей мені зі школи забирає Таня зі Снятина, вікна миє Люда з Коломиї, 

стриже всю родину Христина з Калуша, а торти на дні народження пече Оксана з 

Франківська...» Українці за кордоном, успішні й не дуже, часто організовують своє 

життя за принципом свій до свого по своє. Спільні мова, звички, принципи виховання 

та неписані правила побутової поведінки допомагають швидше порозумітися й легше 

прижитися на чужій землі. Дехто так і не виходить за межі українського спілкування, 

інші намагаються вкорінитися на чужині. Якщо казати про останню, п’яту хвилю 

імміграції, то неінтегрованих до французького суспільства українців, очевидно, більше, 

ніж тих, хто став його повноправною частиною. 

                                                           
147 Сушко І., Кравчук П., Кульчицька К.  Людський вимір: як працює західний кордон України // 

Дзеркало тижня. – 2018. - №46. – С. 5 
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  У ЄС, за попередніми оцінками, живе близько 2,5 млн українців, за різними 

припущеннями, не менше як 150–200 тис з них у різні часи оселилися у Франції. Ким є 

ці люди: ресурсом для підтримки та популяризації України чи «втраченим 

контингентом», як висловлювався один із дипломатів епохи Януковича? 

 Недавно було презентоване соціологічне опитування «Виклики сучасної міграції: 

українська спільнота в Парижі»,  проведене фахівцями Українського католицького 

університету. «Головною ціллю цього опитування було почути людей, їхні болі та надії, 

щоб краще відгукуватися на їхні потреби, – пояснив у коментарі для Тижня владика 

Борис Ґудзяк, єпископ єпархії Святого Володимира Великого в Парижі, президент 

УКУ. – Сподіваємося, що це пілотне дослідження, яке ми передали для ознайомлення 

президентові, міністрові закордонних справ та українським дипломатам, стане 

стимулом для розвитку державної політики щодо мільйонів українських мігрантів поза 

межами їхньої країни. Для того щоб така політика могла з’явитися, їх треба бачити, чути 

й розуміти. Люди – це найбільший скарб нашої держави й церкви. Вони є не просто 

ресурсом, а чимось таїнственно більшим, адже сам Бог став Людиною, щоби бути 

близько до людей. Це опитування – передусім вияв солідарності». 

Соціологічне дослідження УКУ спирається на інтерв’ю лише 600 учасників, тому 

не проектує свої висновки на всю українську спільноту Франції. Проте певні тенденції 

воно, безперечно, окреслює. Зокрема, той факт, що провідна мотивація переїзду за 

кордон новітньої хвилі – економічна. «Це вже не імміграція, а евакуація», – сумно 

жартує один зі священиків УГКЦ, спостерігаючи, як до церкви приходять щораз нові 

люди, які шукають житло, роботу, знайомства та різноманітну інформацію, що 

допомогла б облаштуватися на новому місці. 

Переконливих цифр щодо виїзду українців за кордон, зокрема до Західної Європи, 

мабуть, немає, адже нелегали-заробітчани, за визначенням, ніде не реєструються та не 

зацікавлені привертати до себе забагато уваги. Проте можна казати про поширені 

мотивації серед тих, хто сьогодні їде з України. 73,7% осіб, що відповіли на запитання 

УКУ, приїхали до Франції в пошуках роботи. Чимала частка респондентів є нелегалами 

(44,1%). Дозвіл на тимчасове перебування (коротко – довготермінові візи) мають 31,7% 

інтерв’ювованих мігрантів. Громадянство Франції отримали 4,6% опитаних, а дозвіл на 

постійне проживання – 17,4%. Частина трудових мігрантів планує згодом повернутися 

додому, будує в Україні житло, робить якісні ремонти та левову долю заробітку передає 

рідним. Інші, як свідчить опитування, після трьох років перебування за кордоном 

нерідко починають пов’язувати своє майбутнє з Францією. 

Заробітчанський шлях працевлаштування та, можливо, згодом і легалізації, є 

випробуваною стратегією, до якої французька влада ставиться більш-менш 

поблажливо. «Українців не видно й не чути порівняно з іншими спільнотами, скажімо, 

із вихідцями з Африки, – каже Крістоф, колишній поліцейський на пенсії. – Вони 

працюють, як тіні, на не зовсім легальних будовах та ремонтах і не становлять для нашої 

безпеки суттєвого клопоту. Врешті, відомо, що якби підприємства будівельного сектору 

чесно платили всі податки, передбачені законом, французи будували б значно менше. 

Якби наша індустрія не потребувала цього «сірого сектору», усім тим нелегалам не було 

б куди їхати». 

Важко порахувати, який відсоток заробітчан справді повертається на старість 

додому. Проте відомо, що українські трудові мігранти щороку надсилають із-за кордону 

суму, яка дорівнює 6% ВВП країни, – таку цифру називають експерти Світового банку. 

Добре це чи погано, однозначно не скажеш. З одного боку, додаткові гроші завжди 
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пожвавлюють економічне життя держави, із другого – тисячі дітей ростуть без батьків, 

родини розпадаються, із країни їдуть активні, працездатні, сміливі, заповзятливі... 

«Ми сприяємо економічному розвитку відразу двох країн – України та Франції, – 

пишається Михайло, який понад п’ять років працює на ремонтах у Паризькому 

регіоні. – Обидві держави через нас не добирають податки, але й вирішують завдяки 

нам чимало проблем, на які не мають бюджетних коштів. Україна не програє від того, 

що ми працюємо за кордоном, бо наші гроші витрачаються на її території. Десь читав, 

що, за підсумками 2017-го, тільки офіційно заробітчани переказали з усього світу понад 

$9 млрд. А скільки ще перевезли в готівці «добрі люди»? Мабуть, таку саму суму, якщо 

не більшу». 

Згідно з опитуванням УКУ 40% українських мігрантів у Франції – чоловіки, 

відповідно 60% – жінки. Три чверті з них є вихідцями з Галичини, більше ніж половина 

(63,3% опитаних) жили в містах, 52% мають вищу освіту, але тільки 18% дипломованих 

спеціалістів отримали документи про вищу освіту або навчаються за кордоном. 

Представники п’ятої хвилі рідко живуть самі (тільки 5,1%). Щоб зекономити на житлі, 

люди селяться по двоє, троє, четверо, а буває, і по п’ять-шість осіб під спільним дахом. 

Не завжди в одній квартирі мешкають родичі. Оголошення в українських групах 

регулярно запрошують на підселення дівчат і хлопців, рідше подружніх пар. 

«З огляду на дані про тривалість пошуків роботи можна казати про наявність 

групи мігрантів і мігранток, які виїжджали до Франції, уже маючи робоче місце, 23,5% 

зазначили, що почали працювати одразу після переїзду. За тиждень знаходять собі 

роботу в Парижі 37,3% усіх опитаних, за місяць працевлаштовані вже 63,8 %. Півроку 

виявилося достатньо для першого працевлаштування 94,7% опитаних, які переїхали до 

Парижа (нагадаємо, що йдеться про мігрантів, які мають досвід працевлаштування). 

Останнє може свідчити і про наявність попиту на ринку праці, і про високий рівень 

умотивованості мігрантів щодо інтенсивних і результативних пошуків роботи», – 

зазначено в опитуванні. 

Швидкість працевлаштування вказує на ще одну очевидну реальність, яку 

залишило поза увагою цитоване дослідження. Йдеться про існування логістичних 

систем, які завозять українців, зокрема, до Франції. І якщо у випадках із заробітчанами, 

які приїздять працювати на будови або допомагати французьким сім’ям, переважно про 

серйозний кримінал не йдеться, із шукачами політичного притулку ситуація гірша. 

«Останнім часом до Франції стали прибувати вагітні українки, часто на останніх 

місяцях, зовсім не із зони бойових дій, – розповів Тижню працівник асоціації, що 

допомагає шукачам політичного притулку. – Усі вони сподіваються саме на притулок, 

розповідають про загрози життю та утиски, хоча в їхніх регіонах війни нема, у великій 

політиці вони не задіяні, а розповіді про «переслідування», яких нібито зазнали вдома, 

не тримаються купи. Нещодавно Франція перестала автоматично надавати фінансову 

допомогу й житло всім тим, хто подається на притулок, тож бачив кілька таких жінок у 

повному відчаї. Але допомагати їм, бодай із милосердя, не виникло бажання: це надто 

видавало схему, за якою стоять ті, хто привозить їх у закритих вантажівках, без 

офіційного перетину кордону, а не за безвізом». 

На що розраховують такі жінки, цілком зрозуміло: народити у Франції, стати 

такою, що не підлягає виселенню, бо дитина з’явилася на світ на французькій землі, а 

далі як пощастить. І якби не йшлося про систему, якби заради вигоди ці жінки не 

обмовляли Україну та не фінансували криміналітет, можна було б не бити на сполох. 
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Але мова, схоже, саме про організовану злочинність, що зовсім не сприяє державному 

іміджу. 

«Попри специфіку й труднощі з працевлаштуванням, а також сумарний місячний 

дохід, який назагал нижчий за середній, на рівні суб’єктивних оцінок респонденти 

підтверджують реалізацію однієї з ключових цілей еміграції – підвищення рівня 

добробуту», – зазначено в опитуванні УКУ. Власне, п’ята хвиля імміграції відрізняється 

від першої (петлюрівської) та третьої (оунівської) саме провідною метою. «Люди 

приїхали за куснем хліба, – із гіркотою зазначав загиблий на Сході України герой 

Василь Сліпак. – Часто вони до того хліба так чіпляються, що поза ним нічого не 

бачать». Так, ці люди регулярно надсилають додому гроші, що потім у той чи інший 

спосіб працюють на українську економіку. Але їх майже на видно на демонстраціях, 

вони не найщедріші в благодійних проектах, у важкий для своєї країни час не 

докладають навіть щонайменших зусиль, щоб її підтримати. Наскільки втраченим є 

такий контингент для України, ще рано робити висновки, але вже зрозуміло, що за 

загальним потенціалом цій спільноті далеко до нечисленної політичної імміграції, яка 

оселилася у Франції 100 років тому. 

«Загалом спостерігається низький рівень громадської активності українських 

мігрантів і мігранток у Парижі», – зроблено висновок в опитуванні. Це важко не 

помітити. Найчисленніші демонстрації в кращі часи збирають кілька сотень осіб, коли 

ж загалом у Паризькому регіоні мешкає не менше як 15 тис. українців. Немає 

впевненості, що ця тенденція радикально зміниться в майбутньому. Новітня діаспора 

втрачає структурованість, притаманну попереднім хвилям, і не поспішає 

політизуватися. Завдання «народної дипломатії» беруть на себе ті 10–15% активістів, 

які не обмежують свої інтереси суто матеріальними цілями» [148]. 

«Зараз у ФРН офіційно працюють близько 43 тисяч наших співгромадян. Всього 

в Німеччині живуть 138 тисяч українців. За рік кількість українців, які працюють на 

заробітках у Німеччині, зросла на 10%. Про це свідчать дані Федерального міністерства 

праці ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Так, за даними на березень 

2018 року, близько 43 тисяч українських громадян у Німеччині мають офіційну роботу 

і сплачують обов'язкові соціальні внески. "Порівняно з березнем 2017 року 

спостерігається зростання на 4 тисячі осіб, тобто на 10 відсотків", - наголошується в 

повідомленні. У березні 2013 року цей показник становив лише 29 тисяч осіб. 

У Німеччині проживають 138 тисяч українських громадян. За даними німецького 

статистичного відомства, станом на кінець 2017 року загалом у ФРН проживало 88 

тисяч жінок і 50 тисяч чоловіків, які мають громадянство України. Майже 13,5 тисячі 

українців у Німеччині - неповнолітні, 23,5 тисячі - старше 65 років. Середній вік 

становить 42-43 роки, більше половини - одружені, але лише кожен третій з них 

перебуває у шлюбі з громадянином або громадянкою Німеччини. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що польські підприємці побоюються зменшення 

кількості заробітчан з України в зв'язку з тим, що наші співвітчизники все частіше 

вважають за краще працювати в Німеччині. Щоб залучити українців, роботодавці з 

Польщі все частіше пропонують їм більш високі зарплати і більш вигідні умови праці» 

[149].  
                                                           
148 Лазарева А. Потенціал чи втрачені душі? Тиждень. 2018. №36. С. 30-31.  
149Українських заробітчан у Німеччині за рік стало більше на 10%. URL: https://ua.censor.net.ua/news/ 

3096845/ukrayinskyh_zarobitchan_u_nimechchyni_za_rik_stalo_bilshe_na_10  

https://ua.censor.net.ua/news/3096845/ukrayinskyh_zarobitchan_u_nimechchyni_za_rik_stalo_bilshe_na_10
https://ua.censor.net.ua/news/3096845/ukrayinskyh_zarobitchan_u_nimechchyni_za_rik_stalo_bilshe_na_10
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КЕЙС «НЕЛЕГАЛИ В УКРАЇНІ». «С открытием европейских границ в 

Украине сразу на треть вырос поток нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. 

Для падающей в демографическую пропасть страны они могут стать не только 

проблемой, но и спасением – если Киев сумеет использовать этот сам идущий в его 

руки трудовой потенциал. 

На киевском рынке Троещина не протолкнуться – покупатели снуют в тесных 

проходах между рядами, а их со всех сторон приманивают продавцы. 

В этой торговой кутерьме НВ не сразу замечает пожилого невысокого мужчину 

восточной наружности, который стоит вместе с маленьким мальчиком под одной 

из вывесок. 

Неприметность этого человека оправданна: он здесь не торговец и не покупатель, 

а нелегал. 

57-летний Наджибулла просит не называть его фамилию, как и другие данные. 

И только с таким условием рассказывает о том, как жил почти на фронте – в пригороде 

Кабула, столице его родного Афганистана. Там не умолкала стрельба, и даже гремели 

взрывы, последний из которых унес жизни сотни людей. 

Из-за него-то Наджибулла окончательно решил: нужно уезжать. Вначале 

афганец, взяв с собою дочь и четырех внуков, легально перебрался в Турцию. Потом 

морем приплыл в Россию, а оттуда на машине незаконно пересек украинскую границу. 

Весь его путь занял 2,5 месяца. Путешествие Наджибуллы и его семейства на этом 

не закончилось: муж его дочери (и отец его внуков) живет в Германии. Он-

то и предложил тестю: мол, доберись с моей семьей до Украины, а оттуда я вас уже 

к себе вывезу. 

Пока у зятя что-то не складывается, и Наджибулла застрял в Украине. Здесь ему 

и семье деньгами-жильем помогает афганская диаспора. Сам беглец хочет подать 

документы на статус искателя убежища и хоть так легализоваться. Но подавать нечего – 

за время долгого путешествия он где-то потерял паспорт. 

“Из Афганистана хотят выехать почти все, потому что везде – полная 

обреченность,– говорит он.– Какое я дам будущее своим внукам? Ни образования, 

ни спокойной жизни”. 

В Украине, по данным Госпогранслужбы (ГПСУ), таких нелегальных 

путешественников в лучшую жизнь становится с каждым годом все больше. 

В основном это выходцы из Азии и Африки. 

Особенно активизировались беглецы в последнее время: если за первые шесть 

месяцев 2017-го пограничники задержали 1073 нелегала, то в первом полугодии 2018-

го – уже 1413. 

По итогам года в ГПСУ ожидают как минимум 30-процентной прибавки числа 

таких путников. 

Оно и логично: мигранты надеются, что открывшаяся для украинцев Шенгенская 

зона с ЕС станет и для них более “проходной”. 

Но это вряд ли – четвертая часть всех задержанных в стране нелегалов отловлены 

украинскими пограничниками именно на западной границе страны. 

И все равно Украина становится заметно более привлекательной для людей, 

бегущих из азиатских или африканских стран в Евросоюз. 

По прогнозам Петра Цигикала, главы ГПСУ, поток мигрантов в ближайшее время 

вырастет в разы. Он поясняет, что иностранцы “будут пытаться попасть в наше 
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государство любым способом”. Потому что и Европа рядом, и отечественное 

законодательство лояльно – наказывает за незаконный переход границы лишь штрафом 

в размере чуть более $ 100. 

Роста числа иностранцев-беглецов в стране ожидает и Миграционная служба. 

Чиновников подталкивает к подобным выводам их же собственная статистика: если 

в 2014 году внутри страны эксперты службы выявили 3,5 тыс. нелегалов, то в 2017-м – 

уже 9,6 тыс. чел. 

Данные за 2018-й, по словам Сергея Гунько, начальника управления 

коммуникации и электронных сервисов Миграционной службы, еще не готовы. 

Но из уже доступных цифр он делает вывод: число обнаруженных в Украине нелегалов 

на треть превысит прошлогодний показатель. 

Точного числа таких людей, которые сегодня постоянно проживают в Украине, 

не может назвать никто из официальных лиц. По экспертным оценкам, их как минимум 

30–40 тыс. человек. И это без учета тех, кто в стране находится “проходом”. 

СТОЯТЬ, ШТРАФОВАТЬ БУДЕМ: За нелегальное пересечение границы в 

Украине предусмотрен штраф – примерно $120. На фото – украинский пограничник, 

задержавший нелегалов из Азии 

Транзитное постоянство. Большинство “транзитеров” – 70% – попадают 

в страну, по оценкам ГПСУ, легально: через официальные пункты въезда. А затем либо 

пытаются сразу пробраться на Запад, либо ищут надежные каналы переправки 

в Европу. 

Но подобные поиски, как правило, затягиваются. И “транзитеры” попадают 

в капкан: срок легального пребывания в Украине заканчивается, путей на Запад они 

не находят и начинают жить здесь – как могут и как получается. 

У 35-летнего суданца Насрадина Адама Нагара получается не очень хорошо. Он 

попал в Украину в 2013 году, имея конечной целью своего вояжа одну из стран 

Евросоюза. Однако застрял – так сложились обстоятельства, объясняет суданец. 
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За пять следующих лет Нагар несколько раз приходил в Миграционную службу, 

надеясь получить статус беженца. Но безуспешно: всегда получал отказ. Неоднократно 

он обращался и в посольства европейских стран, чтобы выехать, и тоже безрезультатно. 

Сейчас Нагар подрабатывает на одном из киевских рынков секонд-хенда, а свою жизнь 

сравнивает с вечным изгнанием. “Только увижу полицейского – бегу, чтобы спрятаться 

от него. Если заметят – опять тысяча проблем. Житья нет совсем”,– говорит он. История 

Нагара типична для нелегалов в Украине. По словам Гунько, в стране достаточно много 

иностранцев, которые просрочили свои туристические визы, не получили документы 

об убежище или вовсе находятся здесь без оформления. 

Зачастую Миграционная служба выписывает им штрафы, отправляет в пункты 

временного содержания. Или депортирует, но не так и часто: в 2017-м из страны 

отправили в обратный путь примерно 300 нелегалов. 

Украина манит таких гостей не одной лишь “приоткрытой” границей с ЕС, 

но и своим либеральным законодательством: за неофициальное пересечение границы 

предусмотрен всего лишь административный штраф – от 3,4 тыс. грн ($ 120). 

Для многих “туристов”, заплативших различным перевозчикам $ 13–15 тыс.– 

именно столько стоит транзит из Средней Азии в Евросоюз – наказание в $ 120 

не выглядит пугающим. 

Игорь Малахов, замначальника департамента Нацполиции по борьбе 

с преступлениями, связанными с торговлей людьми, говорит: каналы перевозки 

нелегалов контролируют международные картели. Но в Украине они, как правило, 

представлены местными жителями. 

Именно их, а не закона, опасаются нелегалы: вдруг так называемые посредники, 

обещающие довезти до тихих европейских гаваней, бросят на полпути. И этим 

“полпути” окажется Украина – страна, где можно годами жить без документов, 

но сложно легализоваться и найти денежную работу. 

20-летний Хазбулла, активист афганской молодежной организации, уже 

шесть лет живет в Украине в подполье. Он попал в Одессу 14-летним подростком – 

мать доверила его дяде, чтобы тот вывез юношу из Афганистана. 

Родственник сумел довезти Хазбуллу до Украины, а после пропал. 

Юный афганец уже семь раз подавал документы в украинскую Миграционную 

службу, но неизменно получал отказ: там требовали доказательств, что на его родине 

идет война. 

На работу парня не принимают. “Сижу дома в основном, никуда не выхожу”,– 

рассказывает он НВ. Спасает лишь то, что Хазбулла выучил русский язык и теперь 

подрабатывает переводчиком с фарси. 

Нелегалы, по словам спикера погранслужбы Олега Слободяна, чаще всего 

попадают в Украину с востока, из России, через Сумскую область. Именно 

там еще не построены сооружения так называемого проекта Стена, который должен 

полностью закрыть границу с РФ. 

Далее дорога таких путешественников проходит через центр страны и чаще всего 

заканчивается в Закарпатье. В этом регионе есть гористый участок границы 

со Словакией, хуже всего оборудованный для наблюдения за нарушителями. 
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ВРЕМЕННАЯ СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА.  Суданец Насрадин Адам Нагар хотел 

попасть в Европу, но стал нелегалом в Украине. Теперь торгует на рынке и опасается 

любой встречи с полицией 

 

Самой активной национальной группой из числа тех, кто стремится использовать 

Украину для транзита на Запад, по словам Слободяна, стали вьетнамцы. Здесь им часто 

помогают довольно многочисленная местная национальная община 

и специализирующиеся на вьетнамцах преступные группы. Нелегалы платят в среднем 

$ 3–5 тыс., чтобы попасть в Украину. Еще $ 5–8 тыс. стоит их дальнейшая переправка 

в ЕС. Причем в Украину многие из них въезжают легально, затем более половины этих 

людей исчезают. Слободян приводит прошлогоднюю статистику: в страну въехали 

4,2 тыс. вьетнамцев, а выехали 2,8 тыс. “Почти 1,5 тыс. растворились на наших 

широких просторах”,– без шуток рассказывает представитель ГПСУ. И добавляет: 

за первую половину 2018-го к этой армии невидимок добавилось более трех сотен 

человек. 

Проблемные люди. Пока миграционный поток через Украину не такой большой, 

чтобы представлять опасность для Европы, утверждает Слободян. По данным Frontex, 

агентства Европейского союза, которое занимается охраной внешних границ, доля 

Украины и Беларуси в общем потоке мигрантов в ЕС составляет лишь 0,2%. 

Но пограничники призывают не заниматься самоуспокоением: поток нелегалов 

из года в год увеличивается. И способствуют этому, кроме прочего, еще и российские 

спецслужбы. “В РФ даже создан своеобразный коридор, чтобы свободно переправлять 

мигрантов к украинским границам,– говорит Слободян.– Российская власть, по-

видимому, этому только содействует”. 

Кроме того, нелегалы откровенно негативно влияют на криминогенную ситуацию 

в стране, уверен Малахов из Нацполиции. Значит, их надо активнее выявлять 

и отправлять на родину. 
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За ужесточение закона по отношению к нарушителям границы выступает 

и Слободян. Мол, будут выше штрафы, будет уголовное наказание – и нелегалы сто раз 

подумают, прежде чем незаконно пробираться в Украину. 

Однако Юг Биссо, старший советник украинского отделения Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) советует решать 

проблему на основании иных принципов – не наказывать, а адаптировать. 

Стоит выписать четкие требования, касающиеся общей адаптации мигрантов 

к местным реалиям,– знанию языка, наличию работы, добропорядочности. А после 

провести миграционное обнуление – признать статус всех нелегалов. “Сколько в стране 

нелегальных мигрантов? Десятки тысяч,– говорит Биссо.– Всех не депортируешь. 

Значит, нужно изменить [к ним] подход”. 

А уже после всех адаптационных мер чиновник ООН предлагает активнее 

выявлять мигрантов, которые не захотели легализоваться. В перспективе идея 

адаптации иностранцев, незаконно живущих в Украине, может принести пользу 

государству. Об этом говорит правозащитник Максим Буткевич, указывая на то, 

что Украина стремительно теряет рабочие руки. 

Сокращает демографический потенциал страны естественная убыль населения. 

Как пояснила НВ Элла Либанова, директор Института демографии и социальных 

исследований, чтобы население не уменьшалось, нужно, чтобы на 100 женщин 

приходилось 213–215 детей. В стране подобного нет уже полвека: сейчас на сотню 

украинок приходится 160 ребятишек. 

Еще один мощный фактор, играющий против страны,– трудовая миграция. 

По оценкам Павла Климкина, министра иностранных дел, ежегодно из Украины 

выезжают около 1 млн ее граждан. “Эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время 

сохранится”,– уверен он. 

Главный дипломат также добавил, что в Польше сейчас проживают 1,4 млн 

соотечественников. А лишь по официальным данным Госслужбы занятости, 

за границей находятся примерно 5,5 млн заробитчан (по неофициальным – около 8–

9 млн). 

Для Украины с каждым днем все актуальнее становится польский сценарий: 

из этой страны массово выезжали на Запад ее граждане, на смену которым теперь столь 

же массово едут украинцы. 

На берегах Днепра, по оценкам экспертов, подобное тоже возможно. “Сюда 

приедут другие люди,– говорит Либанова.– Не будет территория в центре Европы 

с таким климатом и природными ресурсами пустовать”. Место выехавших украинцев, 

по ее словам, могут занять граждане государств Средней Азии. Тем более что в России, 

на которую те долгие годы ориентировались, растет неприятие представителей других 

национальностей. Нынешние нелегалы, если их адаптировать, станут первыми 

звеньями в этой цепи, уверены эксперты. “Если есть потребность в людях, то почему 

бы и нет?” – говорит Буткевич. 

Главное, утверждает Либанова, уже сейчас понять, как Украина будет 

социализировать “гостей”. И что от них попытается получить. Стоит подготовиться 

к тому, что наша страна в будущем станет домом для множества иностранцев”,– 

заключает директор Института демографии» [150].  

                                                           
150 Бутченко М. Чужие здесь ходят. Новое время. 2018. №33. С. 26-29 
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КЕЙС «ЖИТИ ЖИТТЯМ БІЛИХ». «Молоді африканці покидають власні села, 

міста, країни, свій континент, бо хочуть жити «як білі люди». За це вони готові втратити 

все, що мали. Їхній погляд на світ міг би змінити Європу. Африка, щоб подолати прірву, 

яка відділяє її від решти світу, розпочала поетапну втечу вперед. Люди втікають зі своїх 

сіл, міст, метрополій до Парижа, Лондона, Брюсселя, Лісабона, Нью-Йорка, у Chocolate 

City Гуанчжоу чи багатьох інших міст, а то й сіл Європи, Америки або Азії. 

 

 
 

З огляду на той факт, що в Чорній Африці «національна» культура є ще більшою 

химерою, ніж в інших частинах світу, по суті, йдеться завжди про таку саму подорож – 

про пошук можливостей, якщо навіть «золоте руно» й способи його здобуття бувають 

дуже різними.  

Коли мігрант залишає свою сім’ю, вирушаючи в невідоме, він міняє реальність на 

невідомість, обирає надію замість статус-кво, тобто стану, який через брак шансів, 

щоденну рутину, а часто й через нудьгу видається йому гіршим за непевність. Коли він 

приймає таке рішення, йому йдеться радше про інший спосіб життя, аніж про простий 

економічний розрахунок. 

Мій колега Чарльз Пійо, антрополог із Дюкського університету, проводив польові 

дослідження в Кувдве на півночі Того. Він пропонував молодим чоловікам купити 

мотоцикл, на який їм довелося б важко заробляти впродовж кількох місяців на 

нігерійських плантаціях. Погодившись, вони могли б лишитись у селі, допомагати 

родинам. Чоловіки відмовлялися. Чому? «Пригода...» – ось пароль міграції. 

Молоді африканці покидають свій континент, бо прагнуть звільнитися від гніту 

звичного, бо сподіваються на щось краще й хочуть бачити щось більше, вирушають у 

дорогу, щоб «ухопити свій шанс». Прагнучи здобути перемогу, погоджуються з тим, що 

можуть утратити все. Головне для них – бути в гармонії з рештою світу, так би мовити, 

в UTC – Всесвітньому координованому часі. 

Першим етапом африканського міграційного руху є втеча із села, яка триває вже 

майже століття. Інакше це ще можна назвати магнетизмом міста. Водночас очевидно, 

що ані прощання, ані прибуття не є чимось сталим. Звісно, молодь ставить під сумнів 
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традиційну – вікову – ієрархію, що панує на селі, і вирушає в подорож, аби «стати 

кимось» у місті. Однак багато з цих людей ніколи не знайде ні нормального 

помешкання, ні хорошої роботи. 

Жити «як білі люди». У своїй книжці про африканську молодь «Вигнана 

більшість» («The Outcast Majority») дослідник Марк Соммерс розповідає про зустріч з 

однією не зовсім молодою жінкою, яка, єдина особа жіночої статі, брала участь у 

програмі для близько 20 молодих відбракованих бійців із провінції Ітурі на північному 

сході Демократичної Республіки Конго. Її присутність здивувала вченого. 

На перерві він заговорив до жінки мовою суахілі й довідався, що вона ніколи не 

входила до складу озброєного загону, а тут була замість свого сина, який свого часу 

взявся за зброю. «Де він зараз?» – поцікавився Соммерс. «У місті», – сказала вона. «І 

чого він там хоче?» «Жити життям білих», – прозвучало у відповідь. 

Навряд чи можна краще, ніж цими кількома словами, описати рушії африканської 

міграції, якщо трактувати їх не дослівно – так, ніби африканці просто прагнуть 

імітувати європейців. Моя мати постійно висловлювала бажання «жити, мов у Бога за 

дверима», описуючи своє уявлення про найбільше щастя, хоча вона не вірила в Бога і 

не замислювалася, де в нього двері. 
Африканське переселення народів існувало давно, ще до того, як «білі» з’явилися 

південніше від Сахари. Навіть, здається, у доколоніальній Африці щось на кшталт 
«мандрівного життя» не лишалося прерогативою лише кочівників, а було, якщо можна 
наважитися на таке узагальнення стосовно цілого континенту, радше правилом, аніж 
винятком. Через це кордони в сенсі демаркаційних ліній, які постійно треба було 
визначати наново, знову й знову домовляючись про них між «нашими людьми» та 
«іншими», видавалися менш непорушними, ніж нинішні шлагбауми. Хай там як, а саме 
від цих ранніх міграційних рухів часто бере свій початок теперішня міграція. 

Відчуття чужини. Другий етап африканської міграції поза межами центрів 
провінцій чи столиці власної країни веде в регіональні метрополії: Абіджан, Лагос, 
Найробі чи Йоганнесбург. Уперше мігрант долає міжнародний кордон, і перед ним 
одразу ж постають питання, пов’язані зі статусом мігранта. Зміна країни – це не лише 
роль маргінала, незвичне оточення, дезорієнтація, а й юридичний бік справи. У 
неправильно потрактованому «панафриканізмі» спостерігачі схильні недооцінювати 
юридичні наслідки та відчуття чужорідності так, ніби серед чорних у Чорній Африці всі 
мали б цілком природно порозумітися між собою і всім надавалися б такі самі права, які 
мають громадяни певної держави. 

Водночас в Чорній Африці й без расизму достатньо регістрів, які вмикаються при 
несприйнятті чужинців чи принаймні більшості з них. Вони однакові, що й деінде, і 
їхній спектр охоплює всі ступені демонстративної ворожості – від обґрунтованого 
неприйняття до переслідування з метою вбивства. Врешті, останній етап веде 
африканського мігранта за межі рідного континенту, і він мусить долати наступні 
перешкоди, насамперед море. Цю подорож можна було б назвати іспитом, який йому 
доводиться складати після «прощання» і перед «інтеграцією» в нову спільноту в чужій 
країні. 

Здебільшого йдеться про псевдопрощання та недоприбуття, адже часто мігрант 
розривається між селом і містом або між батьківщиною і найважливішою країною 
регіону. Обидва місця, що взаємопов’язані в такий спосіб через мігранта, зазнають 
подвійного випробування на міцність. Одне виникає через напруження між тривалим 
відчуттям належності та його гістерезисом – своєрідним запізнілим наслідком, що йде 
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за причиною: вирушивши в дорогу, мігрант залишається прив’язаним до своїх 
«коренів», але водночас, мов за рятувальний круг, тримається й за країну, яка його 
прийняла. Інше випробування є результатом численних трансферів між вихідним та 
кінцевим пунктами міграції, тобто обміном новинами, правилами й цінностями і не в 
останню чергу грошима. Поляризація між залишеними батьками й мігрантом, між 
спільним минулим і розділеними сучасністю та майбутнім часто призводить до 
короткого замикання, яке може спричинити потужні розряди. 

Спільною метою є відчинити нові двері, не закриваючи шлях назад. Мігранти, які 
прибувають із Чорної Африки, рано вчаться адаптуватися до несприятливих обставин, 
так само як і до іншорідності, адже три чверті їх не розмовляли вдома мовою своїх 
країн – тих етнічних, релігійних і культурних клаптикових килимків, зв’язаних докупи 
колонізаторами. 

Саме той щоденний досвід – це те, що вони насамперед запропонують європейцям 
в обмін на шматок пирога добробуту: свою здатність давати собі раду із «синхронністю, 
яка деінде була послідовністю», саморобну мультикультурність з усією її 
винахідливістю. Якби це стало внеском африканських мігрантів у Європу, то, певно, 
досить помітно змінило б світогляд європейців. 

Зі свого боку, Жан-Франсуа Байяр (політолог та соціолог з Інституту політичних 
досліджень, Париж, автор книжки «Держава в Африці» («The State in Africa»), 2009. – 
Ред.) насамперед звертає увагу на важкий іспит, який доводиться складати мігрантам, 
щоб потрапити до Європи. За його оцінкою, «суворий досвід цієї подорожі, яка стає 
щоразу небезпечнішою через дедалі частіші поліцейські перевірки, ймовірно, визначає 
нову форму суб’єктивності: вона є тією епічною подорожжю, яка потребує хитрощів та 
обману, щоб перекреслити розрахунки противника. Тому виникає культура таємності, 
що передбачає зовсім інші способи пробивати собі дорогу, культура, яка в майбутньому 
придасться й для інших цілей». Це відповідає звичкам, яких вони набули у власній 
країні чи на тому нелегкому шляху, який їм довелося пройти. Як можна засуджувати 
молодих африканців за те, що покинули свою країну, щоб стати «великими»? Вони 
використовують свій шанс. 

Налаштовані на вирішення проблем. Той факт, що африканці всіма способами 
намагаються виїхати зі своїх країн, замість того щоб висловлювати своє невдоволення 
у своїй країні й боротися за краще життя там, на місці, свідчить про особливість їхніх 
суспільств, яку слід узяти до уваги: вони не лише дисфункціональні, коли йдеться про 
національний валовий продукт, зайнятість чи соціальні питання, а й не здатні вселяти в 
людей надію, давати місце їхнім прагненням до щастя. 

Якщо правда, як каже Пушкін, що «нещастя – хороша школа, але щастя – 
найкращий університет», то тоді виходить, що африканські мігранти мають правильний 
диплом для життя в Європі? Мені здається, що вони приносять із собою не тільки 
проблеми своїх суспільств, а й волю до їх вирішення. У якій пропорції, цього я сказати 
не можу. 

Вони почуваються в гармонії із американським way of life – способом життя, який 
свою єдину традицію творить із постійної зміни його форм. Молоді африканці 
повертають назад до Європи те, що Європа залишила у спадок світові, – «зло 
необмеженості». Так Еміль Дюркгайм описав те, що він розумів під «аномією», а саме 
відсутність спільних норм і цінностей у суспільстві й підважування соціальних зв’язків 
через непоєднуваність індивідуальних дій і суспільних стандартів. 

Якщо в суспільстві надто велика кількість конкурентних ціннісних систем, то 
більше не існує жодних цінностей, які були б актуальними для всіх. «Зло 
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необмеженості» добре демонструє тіньові сторони глобалізації: більше немає 
обмежень, але залишаються кордони; потреби стають глобальними, але їх задоволення 
все ще локальне. Єдиний усіма визнаний кодекс поведінки є універсальною 
кодифікацією. Радше «глобалізована», ніж «глобалізуюча» Африка страждає більше, 
ніж інші частини світу, від того, що віддана на поталу необмеженості. 
Бідність у широкому сенсі – брак можливостей і надлишок змарнованих нагод – є 
щоденною війною на виснаження. Африканці, які вирішили виїхати в Європу, 
опускають руки. Але вони не беруться за зброю, а втікають. Хто може зрозуміти їхні 
очікування, а часто й ілюзії, якщо навіть припустити, що вони збігаються? 

Я не відкидаю, що «краще життя», про яке часто кажуть мігранти, можливо, не 
що інше, як «триб життя, мов у третьому світі, але на європейському рівні добробуту» 
(за словами французького демографа Мішель Трібаля). Однак водночас я пам’ятаю, що 
Яґін Коіта й Фоде Тункара, двоє хлопців із Гвінеї, які 1999 року замерзли на смерть у 
ніші шасі літака, що тримав курс у Брюссель, писали в листі про бажання чогось 
навчитися: «У нас забагато шкіл, але так бракує виховання та освіти». Найгірша 
відповідь, яку можна дати африканському мігрантові, – це «політика співчуття» (Ханна 
Арендт).  

Ні Європа, ні Африка не осягнули масштабів тих викликів, які стоять перед ними. 
Обидва континенти до зіткнення з міграцією в незмірно більшому вимірі не готові [151].  

КЕЙС «ВЕКТОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ». «Бурхливий міграційний 
потік щороку виносить з України потужний трудовий ресурс, збіднюючи й без того 
небагатий вітчизняний ринок праці. За прогнозами ООН, населення України до 2050 р. 
може зменшитися до 36,4 млн, і заробітчанський складник у цій сумній статистиці буде 
досить відчутним. Тож, мабуть, особливо не варто радіти з того, що нині наші 
співвітчизники пересилають зароблені кошти на батьківщину (торік – 9,3 млрд дол.), 
адже виїздять за кордон працездатні молоді люди, поставляючи робочу силу для 
економік інших країн. Наразі найбільший зиск від цього мають Польща і, хоч як це може 
здатися дивним, – РФ, країна-агресор. 

Росія ворог не для всіх. Так, трудова міграція з України ще й досі інтенсивно 
пульсує на схід. За офіційними даними Державної міграційної служби і Державної 
прикордонної служби, на постійній основі за кордоном працюють 3 млн 200 тис. 
українців, за неофіційними – вдвічі більше. 

Скільки насправді наших громадян виїжджає в Росію на заробітки, достеменно 
невідомо. Є лише дані про тих, хто перетинає кордон офіційно. Тільки в I півріччі 
поточного року – це 2,165 млн осіб. Більшість із них прямувала до Росії на заробітки. 
(За даними дослідження київської соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці минулого 
року, таких було 88%.) 

За цей самий період є дані й Міністерства внутрішніх справ РФ. Згідно з ними, 
близько 238,7 тис. українців виїхали до Росії на заробітки, ще 242,2 тис. – з приватним 
візитом. Повідомляється і про 12,6 тис. наших громадян, що приїхали до Росії на 
навчання, 16,6 тис. – як туристи. Крім того, близько 39,6 тис. отримали російське 
громадянство, 30,4 тис. – посвідку на постійне проживання. Що ж до минулого року, то 
кількість наших заробітчан перевищила півмільйона осіб, близько 85 тис. отримали 
російське громадянство. 

                                                           
151 Есе є попередньою публікацією фрагмента книжки «У Європу! Молода Африка на шляху до старого 

континенту» («Nach Europa! Das junge Afrika auf dem Weg zum alten Kontinent»). Сміт С. Die Welt: Жага 

пригод — рушій міграції. Тиждень. 2018. №41. С. 46-47. 
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Можливо, надалі щось зміниться, адже на запитання соціологів потенційні 
українські заробітчани відповіли, що більше мріють про роботу в ЄС. Зокрема 23% 
опитаних сказали, що хочуть до Німеччини, 22 – до Польщі, 10 – до Італії, і лише 6% 
виявили бажання працювати в Росії. Вже нині, за даними Нацбанку, 39% наших 
заробітчан перебувають у Польщі, ще близько 20 – у Чехії та Італії, у Росії – 26%. 

Чому туди досі їдуть, голова Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного 
працевлаштування Василь Воскобойник пояснив так: важливу роль у виборі відіграє 
відсутність мовного бар'єра. А ще – давня звичка, яка сформувалася ще за часів СРСР. 
Відтоді цілі покоління гастарбайтерів торують шлях на Москву і дуже переживають 
через розрив економічних зв'язків. 

Не зупиняють ні погані житлові умови в Росії, ні відсутність трудових договорів 
з роботодавцями, які перетворюють людей на рабів. За неофіційними даними, в Росії 
працюють нелегально 79% наших заробітчан – переважно на низькооплачуваних 
роботах. Кваліфіковані кадри здебільшого мають легальний статус, але домогтися його 
тут складніше, ніж у країнах ЄС. Процес легалізації трудового мігранта в Росії надто 
корумпований, та й тіньовий сектор економіки значний. 

Однак найбільша небезпека для українських заробітчан у Росії – це неадекватне 
ставлення тамтешніх правоохоронців. Часто спілкування з ними закінчується не лише 
хабарами, які з'їдають заробіток, а й ув'язненням. Проте на тих, у кого досі шия скручена 
на схід, не діють ні попередження МЗС Україні, ні заклики Служби безпеки, які 
застерігають співвітчизників від поїздок до агресора, ні жахливі історії-бувальщини про 
безпідставне затримання українців, негуманне ставлення до них і знущання з боку 
силовиків. Чого тільки варте завуальоване працевлаштування у службах доставки 
товарів, що насправді є наркокур'єрством і веде прямісінько до в'язниці. 

За даними офісу уповноваженої Верховної Ради з прав людини, на початок 

нинішнього року в ув'язненні в РФ перебували понад 5 тис. українців, серед яких є й 

заробітчани. І це ще не повна інформація. 

Про вербування українських заробітчан російськими органами безпеки годі й 

говорити. Спонукають до співпраці не лише "промиванням" мізків. Задіюють увесь 

арсенал силового впливу: шантажують, відбирають документи, обмежують у 

пересуванні, не виплачують зароблених грошей. Вимагають передати певні відомості, 

брати участь у пропагандистській діяльності і навіть у незаконних збройних 

формуваннях "ЛНР" і "ДНР". Останнім часом навіть узялися за дружин наших 

військовослужбовців, які їздять до родичів у Росію. 

Коли навіть усе це не втримує трудового мігранта від вибору на користь Росії, то 

що вже казати про моральний бік справи – працювати на агресора під час російсько-

української війни! 

Лояльно ставляться до такої діяльності не лише вихідці з південно-східних 

регіонів. За оцінками рекрутингових агентств, загалом 74% жителів на сході і майже 

60% на заході не осуджують тих, хто їде працювати на окупанта і стає економічно 

залежним від нього. 

Шкода, але, мабуть, зубожіння витісняє патріотичні почуття. Щоправда, у декого 

громадянської позиції ніколи й не було. Тож таких не зупинити ні візовим режимом з 

Росією, ні скасуванням залізничного сполучення. Єдине, що може утримати і манкуртів, 

і просто збіднілих українців, – це можливість працевлаштуватися й отримувати гідну 

зарплату на батьківщині. 
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Однак поки що до цього далеко. На переконання міністра соціальної політики 

Андрія Реви, для того щоб трудова міграція пішла на спад, середня зарплата в Україні 

має бути не меншою ніж 15 тис. грн. Нині ж близько 4,5 млн працівників отримують 

мінімальну заробітну плату. Це вже цифра, озвучена президентом Петром Порошенком, 

який вважає, що наш ринок праці має бути конкурентоспроможним порівняно не з 

Середньою Азією, а з Євросоюзом. Та тільки коли це станеться і що для цього зроблено 

– відповіді немає. 

Польща – вигідний сусід? Та найбільший зиск від українців-гастарбайтерів має 

Польща. Принаймні поки що. Географічна близькість цієї країни та істотне зростання 

тамтешньої економіки, яка потребує чимдалі більше робочих рук, відіграють неабияку 

роль при виборі місця трудової міграції українців. 

Шукати ліпшої долі там наших співвітчизників спонукає можливість заробити 

набагато більше, ніж удома. Приміром, зарплата в Польщі значно вища, ніж в Україні: 

цього року мінімальний заробіток там становить 2 100 злотих на місяць. З вирахуванням 

усіх податків – це близько 1 530 злотих (11 300 грн). 

Серед трудових мігрантів майже 60% – чоловіки і трохи більше ніж 40% – жінки. 

Їхній середній вік 33 роки. Причому 38% – студенти й випускники вишів віком від 18 

до 25 років. Серед тих, хто їде навчатися в польських ЗВО, більшість поєднує навчання 

з роботою, і лише третина студентів тільки навчається. 

За умови легального працевлаштування українцям зараховується стаж роботи в 

Польщі, а також вони мають право на отримання там пенсії, мають соціальний захист, 

страхування життя і право на медичну допомогу. Усе це спричиняє активне перетікання 

працівників з України до Польщі. Однак і надалі попит перевищує пропозицію. Служба 

даних персоналу свідчить, що з початку 2017 р. кількість компаній, зацікавлених у 

працевлаштуванні українців, зросла на 30%. Заради спрощення працевлаштування 

іноземців польський уряд уже неодноразово змінював законодавство. 

Про те, що й надалі на польському ринку праці буде вдосталь місць для іноземців, 

свідчать дані жовтневого звіту "Барометр імміграційного доходу". Там сказано, що 

майже кожна п'ята компанія планує залучати працівників зі сходу. Серед великих 

підприємств цей показник іще вищий і сягає 42%. Іноземців потребують як 

виробництва, так і сфера обслуговування й торгівля. 

Нині поляки стурбовані тим, що міграційний потік заробітчан з України 

скорочується через безвізовий режим з країнами ЄС. Заяв про офіційне 

працевлаштування поменшало: у першій половині 2018 р. зареєстровано 692 466 заяв 

громадян України про доручення їм виконувати роботи, що на 212 388 менше, ніж за 

аналогічний період 2017 р. За словами Василя Воскобойника, якщо торік українцям у 

Польщі видали 1 млн 700 тис. освячень (так називають дозволи), то нинішнього року 

буде орієнтовно на 300 тис. менше.  

Поляки переживають, що це негативно позначиться на їхньому економічному 

зростанні, знижуватиме конкурентоспроможність компаній, призведе до скорочення 

виробництва споживчих товарів. Особливе занепокоєння викликає можливе відкриття 

ринку праці ФРН для працівників з-поза меж Євросоюзу. Бояться, що до 60% українців, 

які працюють у Польщі, можуть виїхати до Німеччини, де середня зарплата вдвічі, а то 

й утричі вища, ніж польська…» [152].  

 

                                                           
152 Кириленко Т. Вектори українського заробітчанства. Дзеркало тижня. 2018. №45. С. 9 
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4.1. «Occupying Poland» – «Окупуючи Польщу» 

 

Україну сьогодні часто порівнюють з Польщею. Особливо, коли мова йде про 

запровадження реформ і досвід з набуття членства в Європейському Союзі. Безумовно, 

в цьому є рація. Адже історичне минуле, традиції наших країн багато в чому схожі, а 

тому привертають до себе неабияку увагу.  

Польща – приваблива територія для інвестування. Після однієї з найважчих 

фінансово-економічних криз у новітній історії перед урядами багатьох країн світу 

постало завдання прискорити відновлення економіки. Польща – єдина країна серед усіх 

країн-членів ЄС, яка продемонструвала економічне зростання протягом 2007-2009 

кризових років [153]. Сукупний зріст ВВП країни у 2008-2012 рр. склав 18,1%, що є 

найкращим результатом в ЄС і одним з найкращих в ОЕСР (до речі, у цей період падіння 

економіки ЄС становило 0,8%) [154]. Тому не випадково, що економіка Польщі була 

визнана найбільш швидко зростаючою серед усіх країн-членів ЄС з 2008 р.  

Не останню роль в цьому зіграла проактивна політика уряду на залучення 

польських та іноземних інвестицій. Дійсно, в сьогоднішньому глобальному світі вже 

недостатньо просто створювати середовище для нормального ведення бізнесу, потрібно 

формувати глобальні конкурентні умови, більш привабливі для бізнесу порівняно з 

іншими регіонами і країнами. Саме це може залучити й утримати інвесторів.  

Економічне зростання, високоосвічене населення, численні інвестиційні стимули 

та вигідне розташування роблять Польщу однією з найбільш інвестиційно привабливих 

країн Європи. Це підтверджується рейтингами, наприклад, у доповіді ЮНКТАД «World 

Investment Prospects Survey 2014-2016» Польща посідає 13 місце для транснаціональних 

компаній при виборі країни для інвестування, поступаючись Франції (12-те місце), але 

випереджаючи Сінгапур і Японію (перше місце ТНК віддали Китаю, з другого по п’яте 

посідають відповідно США, Індонезія, Індія, Бразилія) [155].  

Які ж конкурентні переваги має Польща? Що саме послужило поштовхом до 

економічного відновлення країни?  

По-перше, Польща – це великий споживчий ринок. Населення країни складає 

38,2 млн. осіб [156, с. 153], представляючи привабливий споживчий ринок, який досі не 

насичений окремими групами товарів. Враховуючи швидке зростання рівня 

споживання та купівельної спроможності населення останніми роками, це дає гарні 

перспективи для розвитку багатьох галузей промисловості Польщі.  

По-друге, високоосвічене населення та відносно невеликий (по відношенню до 

розвинених країн-членів ЄС) рівень заробітної плати, щороку зростає чисельність 

населення з повною вищою освітою. Польща посідає 31 місце зі 130 країн за індексом 

людського капіталу, The Global Human Capital Index 2017 [157, с. 153]. Про високий 

творчий потенціал населення говорить той факт, що зарубіжні компанії все частіше 

розміщують на території країни не тільки свої виробничі потужності, але й науково-

дослідні центри.   
                                                           
153 The World Bank. Poland. URL:  http://data.worldbank.org/country/poland  
154 High Time To Enter SEZ. Invest in Poland Newsletter. 2013, 28 November, Issue 358. URL: 

www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21415  
155 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2015d4_en.pdf  
156 The Global Human Capital Report 2017. Preparing people for the future of work. World Economic Forum. 

URL: https://weforum.ent.box.com/s/dari4dktg4jt2g9xo2o5pksjpatvawdb.  
157 Там само.  
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https://weforum.ent.box.com/s/dari4dktg4jt2g9xo2o5pksjpatvawdb
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По-третє, вигідне розташування на карті Європи: у центрі, на перехресті 

транспортних шляхів. Близькість країни до великих і розвинених країн-членів ЄС, 

легкий доступ до їх ринків є особливо привабливим для тих інвесторів, які відкривають 

свій бізнес з орієнтацією на експортну діяльність.  

По-четверте, політична стабільність та членство країни у ЄС надає певні 

гарантії безпечних умов роботи для інвесторів, доступ до європейського фінансування, 

різних програм допомоги, наприклад, підприємці мають можливість отримати грант на 

проведення досліджень і розробок або на створення нових робочих місць.  

По-п’яте, прицільно орієнтована політика уряду та органів влади на місцях на 

створення привабливого інвестиційного клімату: в країні діє широка мережа 

промислових і торгових палат, які представляють підприємства конкретних галузей, а 

також мережа спеціалізованих державних установ, які надають підтримку інвесторам 

на всіх етапах інвестиційного процесу. Наприклад, вони допомагають встановити 

контакти з потенційними діловими партнерами, допомагають при виборі найкращого 

місця для нових інвестицій, надають юридичні консультації та інформацію про існуючі 

джерела фінансування, у тому числі державного походження.  

Перелічені переваги, у тому числі є результатом запровадження в країні реформ, 

які, однак, не давалися легко, вимагали часу, наполегливості, наснаги всього польського 

суспільства. Спільно з міжнародними організаціями в Польщі було ініційовано та 

реалізовано чимало пілотних проектів – нерідко оригінальних і нестандартних – багато 

з яких довели свою ефективність. Наприклад, за ініціативи та підтримки Світового 

банку було розроблено та запроваджено стратегії розвитку окремих регіонів країни, 

отримав розвиток так званий стійкий або зелений транспорт, запроваджувалися заходи 

з підвищення ефективності довгострокового планування та управління місцевими 

фінансами у різних містах Польщі. 

Діяльність в цьому напрямі триває й наразі. У 2017 р. Європейська Комісія 

ініціювала проект «Catching-Up Regions», спрямованим на підтримку бідних і відсталих 

регіонів Польщі для прискорення їх розвитку. Проект реалізується у співпраці зі 

Світовим банком, Міністерством економічного розвитку Польщі, регіональною владою, 

місцевими підприємствами, науковцями та громадянськими організаціями [158]. 

Передбачається, що спільна діяльність зацікавлених сторін буде зосереджена на 

розвитку співробітництва науки і бізнесу, підтримці професійної освіти і навчання, 

розвитку місцевого підприємництва та сприянні запуску нового бізнесу. 

КЕЙС «КОРДОН ЄС». «Может ли внешняя граница Евросоюза быть незаметной 

или функционировать без проблем? У Роберта Брихлика, командира пограничной 

заставы, расположенной в 4 часах езды от Варшавы на наиболее напряженном участке 

польско-украинской границы, это предположение вызывает широкую улыбку. «Нет, это 

совершенно исключено», – качает он головой, поясняя, что в мире пока не существует 

технологий, позволяющих предупреждать образование очередей на границе. 

 

                                                           
158 Poland’s Lagging Regions Can Catch Up, Says World Bank. The World Bank. URL: 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/05/31/poland-lagging-regions-can-catch-up-says-

world-bank.  

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/05/31/poland-lagging-regions-can-catch-up-says-world-bank
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/05/31/poland-lagging-regions-can-catch-up-says-world-bank
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«Техника помогает оптимизировать и сокращать время ожидания, но полностью 

избавить от всех проблем она не способна. Человеческий фактор исключить 

невозможно», – говорит он под доносящийся в офис мерный гул сотен автомобильных 

двигателей, работающих на холостом ходу. Перед нами простирается обширный 

пограничный комплекс: язык не повернется назвать «незаметной» закатанную в асфальт 

территорию площадью в 12 гектаров (почти 17 футбольных полей), где в летний зной 

находиться просто невозможно. Мужчины в униформе цвета хаки деловито снуют 

вокруг огромной металлической вышки с установленными на ней камерами и 

антеннами. В общем, пограничники никуда не делись... 

У окошка пограничного контроля украинка забирается паспорт и идет в сторону 

своей машины, которая стоит первой в очереди авто, направляющихся в Польшу. На 

проверку частного автотранспорта пограничникам отводится 2 минуты, но тут 

останавливают каждое авто, и эти две минуты суммируются в часы. 

«Сегодня всего 2 часа ожидания, иногда приходится ждать и по три», – говорит 

женщина с усталой улыбкой. 

Погранично-пропускной пункт в Дорогуске – отрезвляющее зрелище, оно 

позволяет вернуться в прошлое и вспомнить, как мы жили до открытия границ между 

странами ЕС. Потраченное на ожидание время здесь измеряется не часами, а сотнями 

лежащих на земле и сплющенных сигаретных окурков. 

Напряженная работа. Буквально за час до нашего приезда в Дорогуск 

преисполненный энтузиазма чиновник пограничной службы в Хелме пытается 

объяснить нам, «насколько сложна эта непростая работа». Нам демонстрируют свежее 

видео: полицейский спецназ в полной экипировке врывается в квартиры и задерживает 

растерянных мужчин в одном лишь нижнем белье. На втором видео (явно снятом 

скрытой камерой) некие мужчины вплоть до появления полиции загружают черные 

ящики в надувные лодки. 3адержано 38 человек – их подозревают в принадлежности к 

преступной группировке, организовавшей контрабандную поставку сигарет на 80 млн. 

злотых (18,6 млн. евро). Табачные изделия – самый популярный у контрабандистов в 

этом регионе товар. На третьем видео мы наблюдаем за перехватом дрона 

контрабандистов, перевозящего 86 кг гашиша. 
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Любой совершеннолетний ирландец содержание этих видеозаписей – 

преследование, боевая экипировка, оружие, маски и т. п. – посчитает лишь реликтами 

прошлого с надеждой на то, что оно больше никогда не повторится. 

В непростых условиях. Польско-украинская граница по протяженности (530 км) 

лишь немногим превосходит пока еще внутреннюю границу Ирландии, но работать 

здесь неизмеримо сложнее. Помимо 5 официальных пограничных переходов (для 

сравнения – в Ирландии их насчитывается свыше 200), пограничники с помощью 

вертолетов, квадроциклов, катеров, надувных лодок, тепловизоров и другой техники 

держат под контролем заросшие лесом и заболоченные берега Буга, который разделяет 

территории двух государств. 

Дополнительно осложняют работу неблагоприятные климатические условия. 

Зимой река замерзает, а в летний зной частично пересыхает, и любой желающий может 

просто перейти ее. Каждый год здесь задерживают около 46 000 человек за совершение 

т. н. «незаконных переходов». 

На двух полосах дороги, примыкающей к пограничному переходу Дорогуск, в 

этот день скопилось более 200 грузовых автомобилей, намеревающихся выехать их 

Польши. Эта трехкилометровая очередь из украинских грузоперевозчиков 

направляется домой на выходные. Конечно же, если успеют проехать, поскольку завтра 

тут будет еще больше авто, прогнозирует руководитель пограничного управления 

Аркадиуш Тивонюк (он несет персональную ответственность почти за 90% польско-

украинской границы). 

Несмотря на столь длительное время ожидания на границе, эпоха глобализации 

приводит лишь к дополнительному увеличению объемов перевозок, и этот 

пограничный переход переживает уже третий этап модернизации с 1990 г. 

Двухстороннее соглашение о малом пограничном движении позволяет местным 

жителям, проживающим на территориях, расположенных в 60-километровой 

приграничной полосе, пересекать границу в упрощенном режиме. Есть, конечно, и 

ограничения: украинцы не могут проводить в Польше более 90 дней в году, им 

запрещено выезжать дальше за пределы Польши, а для легальной работы в этой стране 

требуется виза. 

В ответ на рассуждения о бесперебойности работы границ Тивонюк лишь 

загадочно улыбается. Подобные разговоры, дает он понять, ведут лишь те, кто не 

понимает главной причины закрытия польской границы, – ее закрыли ради открытости 

остальных границ между государствами ЕС. 

Польша несет ответственность за общую безопасность, что подразумевает 

соблюдение массы инструкций, обеспечивающих функционирование Шенгенской 

зоны, – в их число входит и новое правило, предписывающее досматривать все 

автомобили, в т. ч. и те, которые прежде осматривали лишь периодически. Но даже для 

ускоренной проверки требуется наличие серьезной инфраструктуры, ведь только в 

прошлом году через Дорогуск проехало 767 000 авто. Здесь круглосуточно – посменно 

– трудятся 300 пограничников и 260 сотрудников таможни. 

На широкой полосе медного цвета на дороге перед въездом в пропускной пункт 

проводится взвешивание грузовых автомобилей, и полученные данные сопоставляются 

с весом, указанным в транспортных документах. Камеры и компьютеры позволяют 

проверить подлинность автомобильных номеров через полицейские базы данных. 

Скрытые пустоты для перевозки людей выявляются с помощью датчиков двуокиси 
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углерода. Компьютерная система оценивает вероятность риска и – при необходимости 

– отдает приказ о проведении физического досмотра груза. 

Пограничник жестом приглашает водителя другого грузовика заехать под 

соседний навес – там он закрепляет крупные датчики на днище, задней и передней 

частях автомобиля. Затем офицер запускает на ноутбуке программу (на дисплее 

появляется ее своеобразный девиз – «ничего не упустить во имя безопасности»): по 

словам Брихлика, она с легкостью выявляет наличие любых живых существ в авто. 

Несмотря на то, что в последние полтора года масштабы контрабанды живого товара 

существенно сократились, говорят пограничники, им все еще периодически попадаются 

чеченские, русские, турецкие и даже иракские беженцы. 

Остановившись прямо посреди официальной границы, Брихлик указывает вперед 

– на украинскую транзитную зону. По его словам, сотрудничество с Украиной имеет 

ограниченный характер и отличается низким уровнем доверия сторон друг к другу. 

После завершения бюрократических процедур на одной стороне водители вновь 

проходят их – уже по другую сторону границы. «Длительное ожидание на польской 

стороне объясняется затрачиваемым украинцами временем на обработку потока людей 

– только после этого мы можем их запустить», – поясняет Брихлик. 

Привыкание требует времени. В Дорогуске мы общаемся и с австрийским 

офицером Гербертом Энцингером – он прибыл сюда в командировку от Frontex, 

пограничного ведомства Евросоюза. «Когда открытость уже стала для тебя нормой, 

привыкание к этой границе требует определенного времени. И это не так просто», – 

сознается он. 

Спросите у польских пограничников о грядущем выходе Британии из ЕС, и они 

ответят вам, что не знакомы со всеми тонкостями ведущихся переговоров. Однако 

здешние офицеры понимают суть внешней границы Евросоюза гораздо лучше любого 

британского политика. На внешнем рубеже ЕС, не устают твердить они, приоритетным 

всегда должен оставаться вопрос безопасности, а вовсе не политические или 

коммерческие соображения. 

«Мы прекрасно осознаем, что от качества нашей работы зависит безопасность 

всего Европейского Союза», – говорит Брихлик, передавая нас представителям 

польской таможенной службы NRA. 

Руководитель таможни в Дорогуске Яцек Иванчук демонстрирует нам свои самые 

экзотические экспонаты, собранные за годы досмотра: галлий, туфли из кожи 

занесенных в «Красную книгу» змей, а также несколько самых крупных в мире 

метеоритов (на их осмотр сюда съезжались ученые целыми автобусами). 

Иванчук (как и его коллеги-пограничники) уверен, что тщательность досмотра 

превыше всего – даже если в кузовах грузовиков находятся скоропортящиеся грузы. 

Впрочем, через внешнюю границу ЕС не пропускают никакие продовольственные (в 

особенности молочные) продукты. 

Вступив в 2004 г. в ЕС (и Шенгенскую зону), Польша взяла на себя 

ответственность за сохранность восточного рубежа блока. По словам Иванчука, лет 14 

назад он испытывал определенное чувство собственной несостоятельности, поскольку 

западные коллеги откровенно сомневались в готовности Польши выполнять взятые на 

себя обязательства. 

На своеобразную «шутку дня» – о возможности существования беспроблемной 

невидимой границы между ЕС и Ирландией – Иванчук отвечает сухой сдержанной 
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улыбкой. Ослабление системы пограничного контроля на новых западных рубежах, 

вежливо дает понять он, спровоцирует возникновение проблем, которые будут 

ощущаться по всему Европейскому Союзу. 

Переговоры по условиям выхода Великобритании из состава ЕС уже близятся к 

завершению, и пока очевидно одно: ни одна из уже существующих моделей не подходит 

в полной мере для ирландской границы. Идею скандинавского сценария (по образцу 

границы между Норвегией и Швецией) пропагандируют оптимисты. Пессимисты 

выступают за славянский вариант – с вышками, проверками, очередями, заборами и 

задерганными пограничниками. Именно в Дорогуске осознаешь всю нелепость 

мечтаний о беспроблемной невидимой ирландской границе. 

История двух границ: Ирландия–Великобритания и Польша–Украина. Идея 

сопоставления Великобритании с Украиной коробит многих. Но в определенном 

смысле украинско-польская граница гораздо ближе к тому, что в итоге требуется 

Британии, чем хорошо изученный вариант норвежско-шведской границы. Во-первых, 

не стоит забывать об особых отношениях между Великобританией и Ирландией. Во-

вторых, важен и масштаб – численность населения Польши и Украины составляет 38 и 

45 млн. соответственно. При этом в приграничных регионах проживает около 8 млн. 

человек. 

Существует также и зияющая экономическая диспропорция – как между этими 

двумя странами, так и между ними и ЕС. В прошлом году ВВП Польши на душу 

населения составил около 50% от среднего по ЕС показателя ($17 192 против $36 593), 

а ВВП Украины на душу населения ($7894) – это лишь 20% от среднего ВВП по 

Евросоюзу. 

С геополитической точки зрения между нами пропасть: Великобритания – 

стабильная конституционная монархия, а Украина пока может похвастаться лишь 

крайне непростой историей отношений с Россией, усугубляемой нынешним 

замороженным конфликтом. 

Взаимная враждебность Москвы и Киева на световые годы отстоит от несколько 

напряженных в ходе переговоров о выходе из ЕС, но все еще вполне конструктивных 

отношений между Лондоном, Белфастом и Дублином. 

Кое-кто, предпочитая не искать ответов на вопросы на далеком востоке, уверяет, 

что в создании ирландской границы можно обойтись скромными шагами (как в плане 

менталитета, так и политики), взяв на вооружение модель шведско-норвежских 

отношений. 

Но связи Норвегии с ЕС гораздо теснее тех, на которые в будущем рассчитывает 

Великобритания. Норвегия входит в состав Европейского экономического сообщества, 

и ее граждане пользуются возможностью беспрепятственного перемещения по 

территории ЕС. И хотя Норвегия не является членом таможенного союза (т. е. 

самостоятельно устанавливает тарифы на импортные товары), норвежская продукция 

поставляется в ЕС беспошлинно. 

Великобритания в ходе текущих переговоров стремится выйти не только из 

таможенного союза, но и, вероятно, из общего рынка. А в такой ситуации (по крайней 

мере в теории) она отдалится от ЕС существенно дальше, чем Норвегия или, скажем, 

Швейцария. Более всего она будет напоминать т. н. третьи страны вроде Украины. 
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В отличие от Украины Великобританию с Брюсселем связывает 46 лет 

политических отношений, а с Ирландией и европейскими соседями – сотни лет общей 

истории. Этот фактор может оказать помощь в сглаживании каких бы то ни было 

политических и экономических турбулентностей в непростые времена перемен. 

Но, как это уже стало очевидно за 18 месяцев упорных переговоров о выходе 

Британии из состава ЕС, красивыми словами сыт не будешь – необходимо действовать. 

Справка «2000». «Айриш таймс» («Ирландские времена») – ирландская 

ежедневная широкоформатная газета, издается с 29 марта 1859 года. На сегодняшний 

день газета воспринимается как либеральная пресса. Перевод К.Василькевича» [159].  

КЕЙС «ВІД МОРЯ ДО МОРЯ». «Польша является для Украины идеальным 

«модельным стендом» реформ, с помощью которого можно и нужно формировать 

технологию украинских структурных изменений.  

Параметрические показатели двух экономических систем отчасти сходны, хотя 

это, конечно, не означает, что они тождественны. Так, по численности населения и 

набору конкурентных факторов развития Польша и Украина если и не близнецы, то как 

минимум двоюродные сестры. Ни та ни другая страна не может построить свое 

благополучие на экспорте сырья. Наш главный капитал - это люди, историческая 

интегрированность в европейский экономический и социокультурный ландшафт, а 

также традиционный акцент на производстве продуктов питания и сельском хозяйстве. 

Человеческий капитал предполагает максимальное раскрепощение 

предпринимательской инициативы и в конечном итоге построение творческой 

экономики нового типа. Географическое положение - существенный бонус к набору 

конкурентных преимуществ, включая логистический и транзитный потенциал. Акцент 

на производстве продуктов питания и сельском хозяйстве воспринимается в Польше не 

так в качестве экспорта и наращивания удельного веса в структуре ВВП, как 

чрезвычайно важный элемент внутренней социальной стабильности, низкого уровня 

потребительских цен и базовой основы "злотоцентризма". 

Почему сегодня поляки верят в свою нацвалюту, не обращая внимания на 

колебания ее курса по отношению к доллару и евро? Потому что они давно привыкли 

обращать внимание не на курс злотого, а на динамику потребительских цен. Житель 

Польши привык одеваться "в польское" и питаться "польским". 

Именно поэтому "злотоцентризм" - краеугольный камень построения 

эффективной экономики, ее роста и фундамент для создания качественной 

предпринимательской и инвестиционной среды. О нем - чуть позже. 

 

                                                           
159 «Граница без проблем» звучит как анекдот». Газета 2000. 2018.  №45. С. А6. 
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Фото: getty images 

 

Применяя условные сравнения, которые зачастую хромают, все же отметим, что, 

начиная свои реформы, Польша неосознанно стремилась стать европейской Южной 

Кореей, а Украина пыталась построить у себя европейский Китай. И если первая модель 

принесла щедрые плоды, то вторая - пока так и не вышла на реальные результаты, что 

вполне объяснимо. Построение восточноевропейского Китая - труднодостижимая 

задача, потому что подобная экономическая система зиждется на использовании 

дешевой рабочей силы, а имея подобный конкурентный фактор рядом с таким рынком 

труда, как ЕС, очень трудно удержать свой трудовой потенциал на родине. Трудовая 

эмиграция всегда может помножить фактор дешевой рабочей силы на ноль. Хотя 

именно такая философия и была заложена в соглашение Украины и ЕС о создании зоны 

свободной торговли. Это не значит, что труднодостижимая задача невыполнима, но 

использование фактора дешевой рабочей силы в Польше в условиях более глубокой 

европейской интеграции принесло бы для этой страны еще большие миграционные 

риски. Именно поэтому поляки и сделали ставку на развитие инновационной экономики 

и на формирование емкого внутреннего рынка, включая сферу услуг.  

Безусловным базисом польского экономического успеха является интеграция 

Польши в "тело" ЕС и включение национальной экономики в единый европейский 

рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Без этого базиса даже знаменитые 

реформы Бальцеровича были бы бессильны создать Польшу как одного из европейских 

лидеров. Европейская интеграция обеспечила для страны появление западных 

стандартов сохранности титулов собственности, качественной судебной системы, а 

также внедрение эффективного механизма защиты прав кредиторов и инвесторов. Не 

говоря уже о минимизации влияния коррупции на систему экономических отношений. 

Однако на этом базисе необходимо было возвести здание новой экономики, то 

есть качественно выполнить "домашнее задание". И такой матрицей реформ в Польше 

стала следующая последовательность действий: деолигархизация, демонополизация, 

развитие предпринимательства, внедрение инноваций, развитие рынка труда. Причем 

реализация одного из них становится залогом успеха второй, успех второй активирует 
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третью и так далее. Изначально в Польше предприняли решительные шаги по 

ограничению условий для взращивания местных олигархов. Последний из них, Януш 

Кульчик, умер в 2015-м. Сейчас в стране есть богатые люди, но они не могут 

формировать "под себя" условия рыночной игры и захватывать практически все 

сегменты внутреннего рынка. Деолигархизация привела к демонополизации 

экономики. Изначально реформы Бальцеровича опирались на максимальное изъятие из 

тонких экономических "нейронных связей" грубого админвмешательства государства. 

Были резко ограничены дотации госкомпаниям и запрещено их льготное кредитование. 

Сейчас в Польше 49% ВВП формируется за счет микропредприятий, малого и среднего 

бизнеса (МСБ). Сравним с Украиной, где 58% экономики поглощено государственными 

и частными монополиями, олигополиями и ФПГ. 

Расцвет предпринимательства в Польше связан как раз с демонополизацией 

экономики и быстрым уходом государства из основных сфер экономической 

деятельности. 

Сейчас в стране действует правило "двух половинок": почти 50% ВВП 

приходится на МСБ, и половина этой части - на микропредприятия и семейный бизнес, 

то есть компании с численностью персонала до 10 человек. Количество таких 

экономических агентов превысило 4 млн. 

Результатом раскрепощения предпринимательской инициативы стало вызревание 

в стране качественной инновационной среды, которая не может появиться по 

разнарядке сверху, как это уже доказали такие искусственные российские проекты, как 

"Сколково" или Роснано. Инновация - это продукт частной инициативы, не скованной 

по административной вертикали и свободной для движения по экономической 

горизонтали. Сейчас в Польше создаются сложные сетевые программы поддержки 

инноваций: появляются наукоемкие фармацевтические предприятия, 

высокотехнологические кластеры по производству запасных частей для автомобилей и 

другие производства с высоким уровнем добавленной стоимости. Инфраструктура 

поддержки инновационного развития в Польше включает в себя создание более 40 

технологических парков, технологические инкубаторы, центры трансферта технологий. 

Последние подразделяются на следующие типы: академические (в рамках высших 

учебных заведений) и отдельные центры, не связанные с системой образования. В 

соответствии с кластерной моделью развития регионов реализуются межотраслевые 

проекты, например, великопольский кластер технологий автоматизации ELPROTECH, 

кластер мультимедийных и информационных систем в Новом Сонче в Малопольском 

воеводстве, кластеры информационных технологий в Мазовецком, Подкарпатском и 

Западнопоморском воеводствах, "Авиационная долина" в Подкарпатском воеводстве. 

На сегодня создано 60 подобных кластеров. Для стимулирования инновационного 

развития польское государство применяет широкий инструментарий, например боны 

(субсидии) на инновации, технологический кредит и дотации. В ближайшее время 

Польша планирует увеличить размер затрат на научные исследования с 0,7% ВВП 

(уровень Украины 2010 г.) до 1,7%, хотя плановый показатель ЕС на 2020 г. составляет 

не менее 3% ВВП. 

Качественная предпринимательская среда создает естественные рыночные 

механизмы защиты внутреннего рынка. Нужно просто обеспечить единые правила 
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экономической игры и устранить негативное административное влияние государства, а 

также скрытые механизмы подавления конкуренции со стороны большого бизнеса. 

Как это работает, наглядно показал польский предприниматель и инженер 

Збигнев Якубас, который после окончания политехнического института работал 

обычным преподавателем, пока родители не дали ему семь тысяч долларов на 

приобретение собственной небольшой квартиры. По пути к невесте он решил зайти в 

цветочную лавку и в шутку спросил у продавца, что сделать с деньгами. Тот 

посоветовал не покупать квартиру, а вложить в собственный бизнес. Удивительно, но 

Якубас именно так и поступил. Через несколько лет он стал владельцем пакета акций 

предприятия-банкрота, которое производило локомотивы в советской Польше. Сейчас 

- это процветающая компания Newag, а состояние Якубаса оценивается в 350 млн евро. 

Его предприятие уже хотят купить Alstom, Bombardier, Skoda, Siemens. 

В западной экономике рост частного бизнеса за счет создания стимулов называют 

эффектом мультипликации или синергии совместных усилий бизнеса и государства: 

первый честно выполняет свои налоговые, инвестиционные и социальные 

обязательства, а государство обеспечивает качество предпринимательской среды и 

защиту титулов собственности. В результате бизнес, в который было вложено 10 млн, 

через несколько лет стоит сотни. Как показывает феномен Newag, государство может 

напрямую влиять на капитализацию компаний, например с помощью размещения 

госзаказов среди национальных производителей: после заключения контракта с 

государственной транспортной компанией Newag успешно провел IPO, и сам факт 

контракта позволил привлечь миллионы частных инвестиций. В настоящее время 

компания Newag успешно сотрудничает и с украинским "Электротяжмашем", который 

в рамках долгосрочного контракта осуществил первые отгрузки тяговых 

электродвигателей ЭД-118АУ1 для польских локомотивов. 

Эффект синергии и мультипликации обеспечил скопление в Польше более $200 

млрд частных инвестиций. В рейтинге 50 наиболее динамично развивающихся 

технологических компаний Центральной Европы Deloitte's Technology 20 мест 

занимают польские. Не случайно в FIAT отметили, что один завод в Польше с 

численностью рабочих 6100 человек производит больше продукции, чем пять 

итальянских производств с 22-тысячным персоналом. Объем выпуска бытовой техники 

в Польше приближается к 20 млн штук в год, что уже превышает параметры Германии. 

Самый большой спрос в Великобритании был зафиксирован на 3D-телевизоры 

польской компании Manta Multimedia. Ну а такие продукты, как польское мясо и яблоки, 

уже давно вошли в обиход не только жителей ЕС, но и, к сожалению, Украины. 

Итак, важным элементом польского экономического чуда является политика 

"злотоцентризма". В 2017-м злотый укрепился к доллару на 18% и к евро на 5%. А 

инфляция находилась на достаточно низких отметках: в пределах 1,5-2%. При этом 

ВВП вырос на 4,5%. Экспорт также продолжал расти, и в структуре международной 

торговли у Польши позитивный торговый баланс. С 1998 г.  стране попытались 

внедрить монетарный режим под названием "инфляционное таргетирование". Результат 

оказался не вполне приемлемым: показатели инфляции росли и не попадали в целевой 

ориентир. Вначале польский центробанк применил целевой лаг в размере 0,5%, но затем 

перешел к более широкому "шагу" - 1,2%. Но финансовая трансмиссия, которая 

объединяет объем денежной массы, учетную ставку и уровень инфляции в одно целое, 
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работала недостаточно эффективно. Высокие внешние цены на импортное сырье вместе 

с возросшим внутренним спросом толкали инфляцию вверх. И тогда в Польше 

осознали, что инфляционное таргетирование работает лишь при условии медленного 

роста, который не зависит от внешних экономических циклов (как в Японии). Именно 

поэтому поляки перешли к слабо прикрытому таргетированию динамики 

экономического роста и уровня занятости, чему служит инфляционная и курсовая 

политика. 

Перечисленные позитивные факторы конвертируются в постоянно 

улучшающиеся макроэкономические показатели. Сейчас цель Польши закрепиться в 

двадцатке ведущих стран мира. В ЕС - это шестая экономика с эффективностью на 

уровне 68% от среднеевропейского уровня. 

 

 
Источник: www.knoema.ru 

 

Еще в 2006 г., показатель ВВП Польши мог быть вполне достижим для Украины 

- $345 млрд, то на данный момент он превышает наши параметры более чем в пять  

раз. 

 
Источник: www.knoema.ru 
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С 2010 г. в Польше наблюдаются устойчивые показатели роста на уровне 2-4,5% 

и он ускоряется. При этом ВВП на душу населения составил в прошлом году почти 14 

тыс., что в 5,6 раза выше, чем в Украине.  
 

 
Источник: knoema.ru 

 

Благодаря росту экспорта услуг в Польше сформировался устойчивый профицит 

в торговле услугами. 

Несмотря на интеграцию в более развитый рынок ЕС и смещение акцентов во 

внешней торговле с сырья и продукции сельского хозяйства на товары с высоким 

уровнем добавочной стоимости, Польша имеет позитивное торговое сальдо: в прошлом 

году экспорт товаров составил $225 млрд, а импорт - $224 млрд. 

 



180 

 
Источник: knoema.ru 

 

Выигрывает конкурентную торговую борьбу Польша и у Украины. В 2017-м наш 

товарный экспорт в эту страну составил $2,7 млрд (6% от общего объема и 15% от 

размера товарных поставок в ЕС). В то время как польский импорт в Украину в 

прошлом году достиг $3,4 млрд, сальдо в пользу Польши - $0,7 млрд. 
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Источник: knoema.ru 

 

В структуре взаимных товарных поставок товары с высоким уровнем добавочной 

стоимости составляют 34% (Украина) и 66% (Польша). Таким образом, наш экспорт в 

основном сырьевого характера, хотя удельный вес промышленных и потребительских 

товаров стремительно растет, что свидетельствует о том, что наши промпроизводители 

уже частично адаптировались к сложному польскому рынку. 

В рейтинге Обсерватории экономической сложности Польша занимает 21-е место 

с индексом 1,14, в то время как Украина - 43-е с индексом 0,45. Данный рейтинг 

показывает, в какой стране глубже диверсифицирована внешняя торговля и более 

развит экспортный потенциал. В первой пятерке: Япония (2,2), Швейцария (2,05), 

Германия (1,95), Южная Корея (1,79), Швеция (1,75). Примечательно: в 1995 г. Польша 

занимала 27-е место, а Украина - 50-е. Пятерка лидеров тогда была такая же, за 

исключением появившейся недавно Южной Кореи. Данные показатели демонстрируют, 



182 

что стартовые торговые возможности у Польши были значительно лучше, чем у нас 

(сказывался высокий удельный вес в структуре экономики украинского ВПК), а 

улучшение условий внешней торговли за последние годы примерно сопоставимо (за 

счет внутренних факторов развития). Это еще раз доказывает: чтобы достичь 

показателей Польши, темп украинских реформ должен быть существенно выше, ведь 

изначальные показатели у нас хуже. 

Сегодня наибольшие возможности для усиления экономического сотрудничества 

между нашими странами открываются в сфере создания в Украине западно-

украинского инновационно-технологического кластера из малых и средних 

предприятий, производящих широкую линейку промышленных и потребительских 

товаров: от запасных частей к автомобилям до бытовой техники. Привлечь  

польский бизнес можно путем внедрения режима фискальной и судебной 

экстерриториальности, когда вопросы налогообложения и судебных споров будут 

отнесены к компетенции совместных свободных экономических зон. Кроме того, 

Украина может привлекать польские инвестиции в сферу туризма, услуг и объединять 

с Польшей свой транзитный и логистический потенциал. 

Наши страны должны разработать консолидированную заявку на участие в 

"Новом шелковом пути" и совместно обеспечивать логистику китайских товаров на 

рынок ЕС. Также поляков могла бы заинтересовать идея создания с Украиной и, 

возможно, Германией центральноевропейского газового хаба на базе украинских 

подземных хранилищ природного газа, системы ГТС и потенциала Польши по приему 

сжиженного газа из США. 

Польша долго пыталась реализовать геополитический проект "от моря до моря", 

который бы объединял ее с Украиной, Литвой и Беларусью. Сегодня он из сферы 

культуры и религии может перейти в экономику без доминирования одной стороны, что 

выгодно для всех участников. И тогда объединение Балто-Черноморского региона в 

единое экономическое, торговое и инвестиционное пространство может стать для 

Украины не только опорой для дальнейшего развития, но и билетом в ЕС. Но это все 

перспектива десятилетий. Для начала нам нужно синхронизировать с Польшей качество 

развития предпринимательской среды. Хотя бы в свободных экономических зонах у 

совместной границы» [160]. 

КЕЙС «ПОЛЬША «ПОШЛА В РОСТ»». «Польская экономика растет быстрее 

самых оптимистичных прогнозов, несмотря на чудачества правительства, но 

дальнейший рост потребует новых рабочих рук. 

Национальное статистическое бюро опубликовало итоговые данные за 2017 г., 

зафиксировав рост ВВП на уровне 4,6% – самый высокий годовой показатель с 2011 г. 

До публикации официальных данных ожидалось 4,5% экономического роста, что 

считалось предельным максимумом, учитывая показатели предыдущего года (2,9% в 

2016 г.). Министр финансов Тереза Червиньска в коротком комментарии свежих цифр 

от статбюро назвала увеличение налоговых сборов и сбалансированный 

государственный бюджет ключевыми факторами, обеспечившими всплеск 

экономической активности в прошедшем году. 

 

                                                           
160 Кущ А. "От моря до моря". Как Польша наращивает экономическую мощь и куда стремится 

(инфографика). Деловая столица. 2018. № 39. С.14-15. 
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Фото: Facebook.сom 

 

Богатеющие поляки. Налоги и бюджет далеко не единственные причины роста 

польской экономики. У рядовых поляков появилось больше денег, которые они активно 

тратят на покупку товаров, большинство из которых местного производства. Объем 

расходов польских домохозяйств составил в прошлом году 61% от общего объема ВВП 

страны. Это самый высокий показатель за последние десять лет (+4,7% увеличения 

внутренних расходов по сравнению с 2016 г.). 

Часть денег польские семьи получают напрямую от государства. Последние два 

года правительство ведет политику щедрых социальных выплат, значительно повысив, 

к примеру, размер ежегодных пособий семьям с детьми.  

Существенно увеличены и пенсионные выплаты, даже несмотря на рост 

количества пенсионеров после отмены правящей партией "Право и Справедливость" 

(ПиС) закона о повышении пенсионного возраста, принятого предыдущим 

правительством. 

Рост уровня зарплат – второй важный фактор улучшения материального 

благосостояния польских семей. По данным статбюро, средний уровень заработной 

платы в январе увеличился на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Публикация 

обновленных годовых показателей ожидается в ближайшие недели, но вряд ли они 

переломят устоявшуюся с 2015 г. тенденцию: годовой прирост размера зарплаты как 

минимум 4%. Дефицит рабочей силы, стимулирующий рост зарплат, рассматривается в 

Польше как потенциальная проблема, негативные последствия которой могут 

проявиться не раньше, чем через два года. Страна переживает самый низкий уровень 

безработицы (6,6% за 2016 г.; 4,7% за III кв. 2017 г.) со времен социалистического 

прошлого. Из 38 млн поляков на польском рынке труда заняты только 16 млн человек. 

В условиях растущей экономики этого недостаточно, и пока Польше удается гасить 

перегрев рынка труда за счет привлечения рабочей силы из Украины и Беларуси. 

"Польша за последние три-четыре года приняла более 1 млн рабочих мигрантов только 

из Украины. Но этого недостаточно: в стране все еще очень много открытых вакансий, 

и без их заполнения будущий экономический рост невозможен. Пока стоит признать, 

что столь высокий прирост ВВП в 2017 году стал возможен во многом благодаря 

иностранным рабочим", – цитирует Deutsche Welle Войцека Конончука, главу 

департамента по Украине, Беларуси и Молдове варшавского аналитического агентства 

Center for Eastern Studies. 
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По данным январского опроса исследовательской компании Work Service, 40% 

польских компаний, работающих в сфере услуг и продаж, зависят от рабочей силы из 

Украины. Польша прилагает значительные усилия, чтобы увеличить приток рабочих из 

нашей страны, снимая юридические ограничения на право украинцам получить работу. 

Сегодня нашим соотечественникам, к примеру, предлагается работа в польских 

госкомпаниях, отвечающих за укладку дорог. Условия более чем приемлемые: 15 

злотых в час, трехразовое питание, проживание в двух-трехзвездных отелях на весь 

период смены.  

Польшу даже не смущает тот факт, что большую часть заработанных денег 

украинские рабочие отсылают домой. По данным польского Центробанка, за первую 

половину 2017 г. в Украину было переслано 2,3 млрд евро (4 млрд в 2016 г.). В среднем 

украинский рабочий пересылает домой 425 евро каждые два месяца. 

Тем не менее одних только украинцев и белорусов Польше недостаточно, чтобы 

решить проблему дефицита рабочей силы. По подсчетам польского Союза 

предпринимателей и работодателей (ZPP), стране в ближайшие годы понадобится 

дополнительно 5 млн рабочих, чтобы удерживать текущие темпы экономического 

развития. 

Польское правительство уверено, что ситуация на рынке труда контролируема и 

не требует принятия радикальных шагов. В январе Центробанк оставил учетные ставки 

на уровне 1,5% и заверил, что инфляция не превысит 2,5% как минимум до середины 

текущего года. 

Европа в помощь. В пересмотренном в январе прогнозе развития глобальной 

экономики МВФ особо выделил Польшу как страну, где прирост ВВП будет 

наивысшим среди всех развивающихся стран в 2018 г.  Фонд обосновал свое 

предположение глубокой интеграцией польской экономики в общую структуру 

экономики Европейского Союза, вступившей в фазу стабильного роста. На данном 
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этапе упомянутая Фондом интеграция проявляется в значительном увеличении 

польского экспорта в страны ЕС. 

Начиная с 2015 г. положительный торговый баланс Польши удваивается с 

каждым годом: с 2,6 млрд дефицита в 2014 г. до 2,3 млрд евро в 2015 г. и 3,9 млрд евро 

положительного сальдо в 2016 г. (рост 7,7% в III кв. 2017 г. по сравнению с предыдущим 

кварталом).  В период с 2003–2014 гг. в Польше стабильно фиксировалось 

отрицательное сальдо торгового баланса. 

Тесную экономическую связь с Евросоюзом не смогло разрушить даже новое 

польское правительство. После прихода ПиС к власти в 2015 г. возникли опасения, что 

пронационалистически настроенные консерваторы испортят отношения с ЕС, и это, в 

свою очередь, повлекло бы политическую и экономическую изоляцию Польши. Однако 

Варшава позволяет себе бодаться с Брюсселем только по отдельным политическим 

вопросам, например, отстаивая собственное видение решения миграционного кризиса. 

Что касается экономического сотрудничества в рамках ЕС, тут Польша 

последовательна и ответственна. Не в последнюю очередь в силу того, что страна 

является крупнейшим реципиентом европейских структурных фондов – одного из 

ключевых факторов стабильного развития польской экономики. В период 2014–2020 гг. 

Польша освоит 100 млрд евро фондов Евросоюза. В 2017 г. именно европейские деньги 

обеспечили 5,4% роста объема инвестиций в инфраструктурные проекты. По итогам 

2016 г., к примеру, было зафиксировано сокращение объема финансирования 

долгосрочных проектов из-за использования европейских денег на другие нужды. 

Иностранные инвестиции. Согласно опросу, проведенному в конце прошлого 

года Польским агентством инвестиций и торговли (PAIH), 92% иностранных компаний 

охарактеризовали как "удачное" принятое ими в свое время решение инвестировать в 

польскую экономику. "Нашу компанию привлекли в Польше два фактора: высокий 

уровень квалификации местной рабочей силы и стабильная экономическая ситуация, 

– говорит Хавьер Доуллу, исполнительный директор американской промышленной 

корпорации 3М. – У нас есть возможность как развиваться за счет потенциала местного 

рынка, так и использовать страну в качестве платформы для расширения глобальных 

операций". 

В текущем году в Польше будут реализованы два масштабных инвестиционных 

проекта. Южнокорейская LG Chem вкладывает $1,63 млрд в строительство 

крупнейшего в Европе завода по производству ионно-литиевых батарей для 

электрокаров. Немецкая Daimler инвестирует 500 млн евро в производство 

автомобильных двигателей. Для Mercedes-Benz это будет первый завод в Польше. 

Примечательно, что в качестве локаций нового производства немецкая корпорация 

выбрала одну из 14 существующих в Польше специальных экономических зон, в 

границах которых действуют система сниженного корпоративного налога, низкая цена 

на землю и программа государственной поддержки иностранных инвесторов.  

В общей сложности за постсоциалистический период Польша аккумулировала 

176 млрд евро иностранных инвестиций, в среднем 6,59 млрд евро в год. 

В сентябре прошлого года британское рейтинговое агентство FTSE Russell 

изменило статус польской экономики с "продвинутой развивающейся" на "развитую". 

Это лишь первое признание Польши как полноценного члена элитного сообщества 

экономически развитых государств. "Большая тройка" рейтинговых агентств 

удерживает прогноз развития польской экономики на уровне "стабильный" (Moody's – 

A2 последний пересмотр май 2017 г.; S&P – BBB+ декабрь 2016 г., Fitch A – август 2013 
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г.). Международные финансовые организации – МВФ и Всемирный банк – пока 

продолжают считать Польшу "развивающимся рынком". Но судя по текущим темпам 

развития страны, в этом статусе Польша надолго не задержится. В какой-то мере 

отрадно, что в "первый мир" наши западные соседи попадут не без помощи крепкой 

украинской рабочей руки» [161].  

КЕЙС «ПІДГРУНТЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА». 
«Имеет смысл ценить тот объем и глубину отношений, которые Украина и Польша 

поддерживают уже сегодня.  

В конце октября в Польше состоятся местные выборы, которые оцениваются как 

важный экзамен для правящей партии "Право и справедливость" – она сможет 

соизмерить свои представления о популярности собственной внутренней и внешней 

политики с реальностью. 

Неравноправный симбиоз. Пока что, как представляется, беспокоиться 

соратникам Ярослава Качиньского, Анджея Дуды и Матеуша Моравецкого особо не 

приходится – левые и либералы объединяются с большим скрипом, пытаются 

соревноваться с властью в популизме и не перехватывают ее объективных достижений. 

Если объединения у оппозиции не получится, позиции консерваторов усилятся 

беспрецедентно. Конечно, в местных кампаниях избирателя мало волнуют вопросы 

внешней политики, такие как отношения Польши с ЕС или холодная (с горячими 

элементами) война России против Запада. Но, во-первых, партийные политики всегда 

используют внешний контекст в гонках любого уровня, во-вторых, украинская и 

польская экономики все чаще начинают вступать в симбиоз, пусть отчасти и 

неравноправный. 

 

 
Фото: УНИАН 

Впрочем, до претензий на равноправие по экономическим показателям Украине 

до Польши пока очень далеко. По-видимому, это один из подсознательных факторов, 

                                                           
161 Брыль Р. Пошли в рост. Польше понадобятся еще 5 млн украинцев. Деловая столица. 2018.  №7. С. 

10. 
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причем с обеих сторон, копания в прошлом при активном подзуживании со стороны 

агентов влияния России. 

Поэтому, следуя совету польского посла в Украине Яна Пекло, стоит 

концентрироваться на конструктиве и сферах, где единство и сотрудничество дают 

значимый и заметный эффект – при полном осознании тех или иных различий в 

интересах и того, что "детская" эпоха польской адвокатуры украинской западной 

интеграции проходит. Четыре года (а вообще-то намного больше) – вполне достаточный 

срок для того, чтобы вырасти из коротких штанишек, а также оценить тот факт, что 

Варшава, несмотря на свою полную поддержку Будапешта в европейских делах, 

дистанцировалась от венгерской риторики и действий на российском направлении. Не 

стоит забывать и о том, что жесткий курс Брюсселя, Берлина и Парижа в отношении 

Варшавы нередко не поддерживает и Вильнюс, во всех отношениях служащий 

страховочным канатом между Польшей и Украиной и политическим центром 

Восточной Балтики. 

Так что на этом уместно поставить точку после полемического параграфа и 

посмотреть на вполне оптимистический общий фон. Так, Польша поддерживает 

демократическую стабильность Украины на разных уровнях – с помощью военных 

учений, создания украинско-польско-литовской бригады, которая расположена на 

границе с Польшей и полностью готова к действиям. Варшава дает рекомендации и 

консультации через специальный комитет по обороне, финансово поддерживает 

некоторые проекты для внутренне перемещенных лиц на Донбассе – в Славянске, 

Краматорске, Мариуполе. 

Оборона – дело общее. Бурно развивается и украинско-польское сотрудничество 

в военно-технической и военно-политической сфере. Здесь следует держать в уме как 

реальную перспективу появления на территории Польши "отдельной" полноценной 

базы вооруженных сил США, так и совместные работы в области модернизации 

имеющихся и создания новых систем вооружений. Речь идет прежде всего о мобильных 

бронированных платформах, артиллерийских и авиационных системах, в частности 

беспилотниках и вертолетах. 

Несмотря на позицию Венгрии и интриги Германии (а также некоторых других 

стран) в отношении украинского членства в Альянсе, Варшава публично и упорно 

поддерживает усиление помощи Украине со стороны НАТО. Об этом, в частности, 

заявлял министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Как отметил Чапутович в 

ходе недавно завершившегося 28-го экономического форума в Крынице-Здруй, для 

Польши безопасность Европы имеет большое значение. И это является необходимостью 

в условиях, когда происходит российская агрессия в Украине. При этом Киеву, по 

словам Чапутовича, нужно оказывать максимальное содействие. "Польша выступает за 

дальнейшую большую поддержку Украине, Грузии со стороны НАТО", – сказал он. 

Ведь именно в ходе Варшавского саммита НАТО (еще при предыдущем 

президенте США Бараке Обаме) была создана и выстроена межправительственная 

система трастовых фондов и других алгоритмов, через которую продвигается и 

расширяется интеграция Украины в атлантический военный союз, несмотря на рычание 

Москвы. Также Чапутович напомнил, что Вышеградская четверка (Польша, Венгрия, 

Словакия, Чехия) делает все, чтобы объединенная Европа становилась сильнее. 

На практике же коллега Чапутовича, министр обороны Польши Антоний 

Мацеревич, увеличивает военное присутствие на востоке страны с формированием 

нового подразделения вооруженных сил. По словам чиновника, 18-я механизированная 
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дивизия будет размещаться в Седльце, ее новым командиром назван бригадный генерал 

Ярослав Громадзинский, об этом сообщило польское оборонное министерство. 

Известно, что дивизия будет состоять из трех бригад – двух существующих, одной 

бронетанковой и 21-й бригады Подгальских стрелков. А ранее тогдашний министр 

внутренних дел Польши Мариуш Блащак уточнял, что создание четвертой дивизии 

усиливает восточный фланг и обусловлено оперативной необходимостью. 

В качестве таковой, со свойственным полякам сарказмом, называется 

необходимость защитить Польшу от африканской чумы свиней. Ранее было объявлено, 

что правительство Польши приняло решение не строить на границе с Беларусью и 

Украиной заграждения от загадочных диких кабанов на основе профессиональной 

оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции, которая критически 

высказалась относительно эффективности подобного заграждения. Вместо этого 

предполагается, что защите здоровья польского поголовья свиней от попыток 

проникновения зараженных империализмом кабанов-ихтамнетовбудетспособствовать 

новое военизированное подразделение. 

Оно и правда – подобное заграждение уже несколько лет как более уместно на 

восточной границе Украины. Возможно, в свое время поляки помогут нам и в этом 

инфраструктурном проекте. А пока имеет смысл ценить тот объем и глубину 

отношений, которые Украина и Польша поддерживают уже сегодня. 

Газовые перспективы.  Киев уверенно смотрит в будущее перестройки своего 

энергосектора, в которой Польша уже играет, а будет играть еще большую роль. Речь, 

в частности, о газопроводах. Известно, что строительство подводного участка 

газопровода Baltic Pipe должно начаться весной 2020 г. и закончиться в октябре 2022-

го. 

Отметим, что "Турецкий поток" ранее того же времени перекачивать российский 

газ в ЕС точно не сможет (если вообще будет), о чем недавно заявила Анкара, а вот 

Украине на будущий год предстоит настоящая битва вокруг собственного транзитного 

договора с РФ, к которому нас так или иначе склоняет ЕС. Польша, заметим, наиболее 

устойчивый и последовательный союзник Украины в деле противостояния "Северному 

потоку-2". По завершении проекта природный газ из Норвегии будет 

транспортироваться в Польшу через Данию. На польско-датской конференции в 

Копенгагене министр энергетики соседей Кшиштоф Тхужевский отметил, что 

газопровод станет основой долгосрочного энергетического сотрудничества между 

странами. 

В свою очередь, глава делегации Еврокомиссии в Дании Стина Севарта отметила, 

что Baltic Pipe будет содействовать энергетической безопасности в Европе и усилит 

конкуренцию на газовом рынке. "Baltic Pipe – это очень важный проект с точки зрения 

Еврокомиссии, потому что он соединяет три страны – Норвегию, Данию и Польшу, а 

также соединяет их с Центральной Европой. Поэтому, с нашей точки зрения, Baltic Pipe 

станет важной частью энергетической инфраструктуры Европейского Союза", – сказала 

она. 
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Польша планирует поставлять Украине 6–8 млрд кубометров газа в год, в том 

числе по газопроводу Baltic Pipe после завершения его строительства. Об этом заявил 

уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической 

инфраструктуры Петр Наимский в интервью еженедельнику Gazeta Polska. Не стоит 

упускать из виду и строящиеся в разном темпе на территории Вышеградской зоны и 

Восточных Балкан интерконнекторы» [162].  

КЕЙС «ПОЛЬЩА НЕДООЦІНЮЄ ТЕ, ЩО ОТРИМАЛА В ЄС». «Журналист 

"Газеты выборчей" и главный редактор "Украинского журнала" Петр Андрусечко о 

польско-украинских отношениях, европейской солидарности, "смоленской религии" и 

современных угрозах. 

"ДС" Польская сторона недавно обвинила Россию в подмене черных ящиков 

самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском. 

Почему в этой истории до сих пор не удается поставить точку? 
П.А. Это действительно сложная тема. Очень политизированная. В Польше 

критики уже говорят о таком явлении, как "смоленская религия" - некоем культе, 

который был создан вокруг этой трагедии. 

Конечно, с одной стороны, мы имеем Ярослава Качиньского, который является 

таким себе серым кардиналом польской политики. Понимаем, что именно он, пусть и 

не в официальный способ, но руководит нынешней властью. И он же - брат погибшего 

под Смоленском президента. 

Некоторые эксперты уверенны в том, что трагедия была очень кровавым 

заговором против Леха Качиньского, что это все не случайность. Ведь тогда 

действительно погиб не только глава государства, но и многие представители 

                                                           
162 Михайленко М. Защита от чумы. на чем строится польско-украинское сотрудничество. Деловая 

столица. 2018. №39. С. 18.  
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политической и военной элиты Польши. К тому же Россия не хочет отдать оставшиеся 

части от самолета. Что тоже для многих странно. 

Ряд независимых экспертов утверждают, что происшедшее под Смоленском - 

стечение обстоятельств. И что этот самолет не должен был там садиться, ведь погода 

была на тот момент плохая, а аэропорт был неприспособлен к посадке. Лично для меня 

вторая версия - более убедительна. 

"ДС" Но ведь любая религия - это один из способов управлять обществом. 

Для чего сегодня используют "смоленскую религию"? 
П.А. Конечно, данная тема имеет мобилизующий эффект. Это больше вопрос к 

власти, которая использует трагедию в своих целях. Мне сложно определить 

температуру польского общества, но такое впечатление, что люди уже немного устали 

от всего этого. Не знаю, можно ли с помощью "смоленской религии" еще мобилизовать 

граждан. Вряд ли. 

"ДС" Польская киноакадемия предлагает выдвинуть в лауреаты 

Нобелевской премии мира украинского режиссера Олега Сенцова. Таким образом, 

уверены они, Кремль можно принудить к пересмотру его дела. Насколько такой 

шаг эффективный, говоря о международной политике? 
П.А. Очень сложно влиять на российскую власть. Это скорее постоянное 

напоминание, что есть проблема - спасение жизни конкретного человека, отбывающего 

наказание в российской тюрьме. 

Многие польские интеллектуалы выступили с самого начала в защиту Сенцова и 

продолжают это делать. Подобное напоминание, давление очень важны.  

Интересно, что в одном из последних интервью Виктор Медведчук (лидер 

"Украинского выбора" и кум президента РФ Владимира Путина. - "ДС") заявил, что 

"давление на Россию ничего не даст". Я не согласен. Нужно постоянно давить. Это уже 

вопрос международной солидарности. Именно так всегда реагировало международное 

сообщество свободного мира. В частности, во времена Советского Союза, когда 

выступали в защиту украинских диссидентов, пребывающих в советских лагерях. 

"ДС" Все чаще можно услышать мнение, что "война утомительна, давайте 

договариваться с Россией". В Польше есть сторонники такого диалога с Кремлем? 
П.А. Нельзя сказать, что в Польше желание договариваться с РФ - это тенденция. 

Есть отдельные голоса, которые озвучивают подобные тезисы. Однако если посмотреть 

на официальную позицию польской власти, то она неизменна: Крым - украинский, а на 

Донбассе - война, которую спровоцировала Россия. 

Все понимают, что Украина отстаивает и защищает свой суверенитет, и что 

просто так границы чужого государства никому не позволительно менять. 

Несмотря на проблемы, которые у нас существуют в историческом плане, 

внешняя поддержка Украины не меняется. Конечно, в Польше есть отдельные персоны, 

которые предлагают что-то менять и договариваться с Россией. Например, отец 

премьер-министра Польши Корнель Моравецкий, депутат польского Сейма, который, 

начиная с лета, озвучивал подобные предложение сначала российским СМИ, а затем - 

польским. Согласитесь, не очень хороший сигнал. Хотя он и не имеет сильного 

политического влияния, поскольку не является членом правящей партии, но он - отец 

премьер-министра Матеуша Моравецкого. 

"ДС" С МИД Польши уволили всех выпускников Московского 

государственного института международных отношений (МГИМО) и лиц, 
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которые были в списках сотрудников коммунистических спецслужб. Считаете ли, 

что это позволит сломать российскую агентурную сеть? 
П.А Сложно понять причину данного решения. Конечно, если речь идет о тех 

сотрудниках, которые получили образование еще в советские времена, то здесь могут 

быть вопросы. Но увольнять всех лишь потому, что они - выпускники МГИМО - 

немного странно. У меня есть знакомые, которые тоже заканчивали МГИМО, работали 

дипломатами, но учились также и в Париже и других странах. Что теперь с ними будет? 

Не понятно. 

"ДС" Так что об агентурной сети говорить не приходится? 

П.А. С 1989 года в Польше были случаи, когда кого-то могли подозревать в 

сотрудничестве с российскими спецслужбами. Два года назад была история с 

Матеушем Писковским - пророссийским политиком. Его задержали польские 

правоохранительные органы, правда, обвинив в сотрудничестве с китайскими 

спецслужбами. Это политик, который принимал участие в крымском референдуме, был 

в числе наблюдателей. Позже наблюдал за выборами в Донецке в 2014 году. То есть 

свою российскую позицию и не скрывал. Агент он или нет - это уже вопрос к 

соответствующим органам. 

"ДС" Польша опасается внешней угрозы со стороны России? 

П.А. Многие эксперты говорят о такой угрозе. Разница только в том, что 

некоторые имеют в виду угрозу в военном плане. А некоторые уверены, что атака со 

стороны России по членам НАТО - маловероятная. Скорее в Польше чувствуется 

агрессия Кремля в гибридном плане. 

"ДС" Что вы имеете в виду? 

П.А. Если посмотреть на то, что происходит в Польше после 2014 года, то Россия 

достаточно активизировалась в информационном поле. Здесь работает сайт и радио 

"Спутник" на русском языке. 

Мы видим много негативных комментариев под статьями об Украине. Видно, что 

это работают "тролли". Какой масштаб влияния - сложно сказать. Хотя за последними 

подсчетами, аудитория СМИ, транслирующих российскую точку зрения, насчитывает 

больше одного миллиона человек. Но это различные СМИ, которые берут информацию 

с российских источников. С того же "Спутника". Нельзя сказать, что этот миллион 

поддерживает российскую политику, они лишь пребывают в этом информационном 

поле. 

"ДС" В одном из своих интервью вы сказали, что в 2014 году Запад был не 

готов к действиям России в Украине. Неужели там все такие наивные, а как же 

спецслужбы, аналитические центры, разве никто не ожидал агрессии со стороны 

Москвы? 

П.А. Запад был не подготовлен. Конечно, эксперты писали о различных 

сценариях развития событий в Украине. Многие обращали внимание на проблему 

Крыма, российское влияние на Украину в целом. Особенно - после грузино-российской 

войны 2008 года. Одно дело - говорить об угрозах, другое - быть к ним готовым. 

События в Крыму, а потом и на Донбассе, показали, что Запад не успевал за 

шагами России. В частности, для западных СМИ было сложно понять, что происходит. 

Даже с теми самими "зелеными человечками" - никто не понимал, можно ли их называть 

российскими военными, если у них нет никаких опознавательных знаков. Хотя для 
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польских журналистов подобных вопросов не возникало. Они в этом плане были очень 

хорошо подготовлены, поскольку постоянно освещали все, что происходило в Украине. 

А вот для многих журналистов из Франции, Великобритании Украина была 

открытием. Они впервые приехали сюда именно в 2013 году - на Майдан. После чего 

стали очень хорошими экспертами по этому региону. Это, если можно так сказать, 

позитив. На Западе всегда не хватало людей, хорошо понимающих ситуацию в Украине. 

Теперь их больше. 

"ДС" Уже прошло четыре года с начала войны на Донбассе. Запад уже 

проснулся? 

П.А. Я понимаю, что это может и не очень нравится украинцам, но в тот момент 

все, что Запад мог сделать, он сделал. Санкции сработали. Возможно, эффект от них 

сразу же не почувствовался, но они сдерживали Россию, негативно влияя на ее 

экономику. Сейчас есть понимание среди политических элит, военных на Западе, что 

нужно со всем этим что-то делать. Политика меняется. Посмотрим на Германию. 

Оказывается, у нее практически нет на сегодняшний день танков. Это пытаются решить. 

В Польше также происходят подобные процессы, конечно, с большими проблемами. В 

последнее годы Польша начала выделять намного больше денег именно на укрепление 

своей обороноспособности. 

"ДС" НАТО видит Польшу в качестве ключевого союзника в 

Восточноевропейском регионе. Насколько сегодня вопросы внутренней и 

внешней безопасности актуальны в стране? 

П.А. Понимание актуальных проблем и угроз есть. Не только в Польше, но и в 

других странах НАТО. Все осознают, что мы не живем в безопасном мире. Так что 

нужно повышать боеготовность сил НАТО. 

Хотя есть много факторов, которые мешают это реализовать. Например, 

напряженные отношения между США и Европой. Да и в самой Европе видим 

внутреннее противоречия - Brexit, вопрос беженцев. Все это понижает уровень 

солидарности Запада и его способность противостоять внешним угрозам. 

"ДС" Польша, как и соседняя Венгрия, не поддерживает миграционную 

политику ЕС. В частности, Варшава отказалась принимать беженцев из Сирии и 

других стран. Почему? 

П.А. Это политика, проводимая нынешней властью. В Польше создалась очень 

негативная картина о беженцах. И СМИ в этом помогли. Для поляков беженцы, 

особенно их Ближнего Востока, ассоциируются с потенциальными террористами. 

Происходит наращивание ксенофобии. 

"ДС" В Польше живут и работают около двух миллионов украинцев. Им 

стоит бояться ксенофобских настроений поляков? 

П.А. Не думаю. Украинцы - не беженцы. Они - трудовые мигранты в своем 

большинстве. Едут в Польшу на заработки, потом возвращаются в Украину. Это работа. 

Конечно, такое количество мигрантов в любой стране может создавать конфликтные 

ситуации. Это нормально. Нет такой тенденции в обществе, что украинцев не любят. 

Наоборот, они полякам ближе. Считается, что украинцы могут быстрее 

интегрироваться в польское общество. А что не нравится самим украинцам, так это то, 

что власть пытается манипулировать ими. Например, представители власти заявляют в 

ЕС, что они не могут принимать беженцев из других стран, поскольку у них уже есть 
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беженцы из Украины. Это манипуляция. Польша ничего не дает украинским мигрантам. 

Они просто здесь зарабатывают деньги. 

"ДС" Насколько права украинцев в Польше защищены? 

П.А. У нас есть законы. И они работают. Должны защищать как граждан Польши, 

так и тех, кто там работает легально, но не является гражданином. Другой вопрос - как 

защитить права нелегалов. Здесь сложнее. Известно много случаев, когда поляки 

работали нелегально на Западе и их обманывали. 

Правда, многие польские бизнесмены тесно связаны с Украиной. И они 

заинтересованы в защите прав украинских работников. Тесно сотрудничают с 

украинскими консулами на местах. Вместе защищают права людей в случаях, где они 

нарушаются. 

"ДС" Возможно ли остановить масштабную трудовую миграцию из 

Украины в Польшу? 

П.А. На это нужно смотреть, как на естественный процесс. Люди всегда хотят 

жить лучше. Из Польши тоже многие уехали жить за границу. У нас была огромная 

миграция в Ирландию. Там поляки - вторая этническая группа после самих ирландцев. 

Так что тут скорее вопрос к украинской власти - что они делают, чтобы удержать своих 

людей, что им предлагают. Это и вопрос реформ, и повышения уровня зарплаты, и 

улучшение условий функционирования малого и среднего бизнеса. Хотя я понимаю, 

что война на Востоке остается большим грузом для Украины в ее развитии. 

"ДС" В Польше профицит госбюджета. Экономика развивается. Это как-то 

влияет на возвращение поляков из той же Ирландии? 

П.А. Представители власти много говорят о том, что они сделают все, чтобы 

возвратить поляков на родину. Часть готова вернуться. Но большинство - 

адаптировалось. Хотя здесь тоже не без проблем. Brexit создал ряд вопросов между 

Варшавой и Лондоном. Никто не понимает, каким будет статуc поляков, которые там 

легально работали, купили жилье, взяли кредиты. 

"ДС" Если вернуться к украинско-польским реалиям. В какой точке сегодня 

находится исторический дискурс между Украиной и Польшей? Что нам мешает 

объясниться в противоречивых исторических вопросах - таких, например, как 

Волынская трагедия или операция "Висла"? 

П.А Здесь я пессимист. Вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Для власти 

Польши, как и для украинской, историческая правда - очень важна. Конечно, это 

проблема для наших стран. Хотя если посмотреть объективно, Украина здесь больше 

дистанцируется, не отвечает таким же образом на некоторые шаги польской власти. 

Волынская трагедия - это действительно преступления против мирного 

населения. Многие понимают, что поднятие этой темы сейчас - очень неудачный 

момент. Украина ведет борьбу на востоке, у нее огромные проблемы. Нуждается в своей 

собственной исторической политике, выстраивает свою государственную 

идентичность. Она имеет право опираться на тех героев, которые могут не нравиться в 

Польше. Так что тут вопрос - насколько мы можем вмешиваться в дела других 

государств. Лучше историю оставить истории. Хотя вряд теперь это возможно. 

"ДС" Как так случилось, что популистические заявления стали частью 

главного политического мейнстрима в Польше? 
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П.А. Те, кто сегодня пришел к власти, были очень недовольны раннее проводимой 

политикой. Они ведут игру на внутреннеполитическом поле. Это своего рода борьба за 

электорат. К тому же присуще желание показать, что именно они правы в данном 

историческом дискурсе. 

Политики взяли на вооружение историю. И этого уже не изменить. Но что именно 

должна в этом процессе делать Украина, - решать украинскому обществу, политикам, 

элитам. Соседи в любом случае не имеют права указывать, что и когда делать. 

"ДС" Многие эксперты считают, что Польша перестала быть "адвокатом" 

Украины. Согласны? 

П.А. Украина не нуждается в адвокатах - она ни в чем не виновата. Несмотря на 

то что между нашими странами существует исторический конфликт, Польша неизменно 

отстаивает суверенитет Украины, поддерживает Киев в наиболее ключевых 

вопросах. Мы часто говорим, что у нас все плохо. Но почему не говорим о 

сотрудничестве? Оно есть и очень активное. Без украинских мигрантов, к примеру, 

польская экономика имела бы большие проблемы. С другой стороны, люди 

зарабатывают деньги и вливают их уже в украинскую экономику. Многие из них 

возвратятся в страну и, возможно, захотят что-то менять там. 

"ДС" Польша требует от Германии $850 млрд репараций за уничтожение 

имущества и людей, убитых во время Второй мировой войны. Как такие 

заявления из Варшавы повлияли на отношения с Берлином? 

П.А. Это вряд ли официальная позиция польской стороны. Скорее озвучены некие 

идеи. Мы в плохих отношениях с другими странами, и это проблема. Польской власти 

не нравится миграционная политика Германии. Этот вопрос был полем конфликтов 

между Польшей и Германией в последнее годы. 

Мне кажется, что Польша немного недооценивает то, что получила от ЕС. 

Недооценивает, что стала частью объединенной Европы. Ведь мы так долго и усердно 

боролись за членство в НАТО, за интеграцию с ЕС. Получили это. И что? 

Сейчас начинает не хватать именно европейской солидарности, и Польша 

частично виновата в этом. Хотелось бы, чтобы именно в трудный момент мы все были 

единой семьей и вместе реагировали на современные вызовы» [163].  

«КЕЙС ОЛЕКСАНДР КВАСНЕВСЬКИЙ».  «Александр Квасневский – 

президент Республики Польша в 1995–2005 гг., в настоящее время председатель 

правления Фонда Amicus Europae, член Атлантического совета США, Попечительского 

совета Международной кризисной группы и других влиятельных международных 

экспертных и общественно-политических объединений – поделился с «2000» своими 

взглядами на ситуацию в Восточной Европе и на процессы, происходящие на 

глобальном уровне. 

                                                           
163 Горбач Р. Петр Андрусечко: Польша недооценивает то, что получила в ЕС. Деловая столица. 2018. 

№39. С. 12-13. 
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Публикуем первую часть беседы Александра Квасьневского с обозревателем 

«2000», посвященную событиям в Украине и внешнеполитическим действиям Кремля. 

О том, каким президент Польши видит будущее Евросоюза и как оценивает глобальные 

тенденции, читайте в следующем номере. 

– Хотелось бы прежде всего поблагодарить вас, господин президент, за то, что 

вы согласились поговорить о проблемах, которые тревожат и волнуют украинцев. 

Для читателей «2000», для всех наших граждан, следящих за политическими 

событиями в стране и в мире, ваше мнение чрезвычайно важное. 
Можно без всякого преувеличения сказать, что вы во время пребывания на посту 

президента не только способствовали укреплению экономики и росту международного 

влияния Польши, но и помогли предотвратить гражданский конфликт в Украине, 

выступив в качестве посредника между противоборствующими сторонами при 

разрешении политического кризиса, сопровождавшего президентские выборы 2004 г. 

Хотелось бы также выразить особую благодарность за то, что нам, несмотря на 

вашу занятость, удалось без особых усилий договориться о встрече с вами. К 

сожалению, политики в постсоветских государствах, в т. ч. в Украине, несравненно 

менее охотно идут на контакты с прессой, делая исключение лишь для подконтрольных 

им СМИ. 

– Ну, этому может быть достаточно простое объяснение. В молодости я сам 

работал журналистом, позднее стал главным редактором еженедельника, а затем – 

ежедневной газеты. Поэтому мне всегда приятно общаться c бывшими коллегами. В 

особенности я открыт для общения с представителями украинских изданий, так что это 

также сыграло свою роль. 

– Спасибо за теплые слова, но, думаю, дело не только в вашем личном 

благосклонном отношении к прессе вообще и к украинской в особенности, но и в 

том, что между политическими системами постсоветских государств и стран 

Евросоюза существуют принципиальные различия. Украинская политическая 

система более закрыта, она не опирается на механизмы обратной связи с 

массовыми социальными группами. А потому наши политические деятели не 

стремятся к общению с независимыми СМИ. 
После распада режима Януковича у многих, и у меня в том числе, были надежды 

на то, что в ближайшем будущем начнется демократизация украинской политической 

системы. Однако эти чаяния пока так и не воплотились на деле. 
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Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы все-таки запустить этот 

процесс? И есть ли шанс на то, что украинская политическая система будет в скором 

времени напоминать польскую? 

– Несомненно, это когда-нибудь обязательно произойдет. Вопрос в том, 

насколько быстро удастся провести такие преобразования, в необходимости которых у 

меня нет ни малейшего сомнения. Мне кажется, что главным препятствием на их пути 

являются рудименты советской ментальности. 

В 2012–2013 гг. я вместе с Пэтом Коксом возглавлял созданную Европарламентом 

Мониторинговую миссию, которая наблюдала за расследованием дел политических 

оппонентов действовавшей в то время украинской власти – Юлии Тимошенко и Юрия 

Луценко. Поэтому мне приходилось регулярно бывать в Киеве и вести переговоры с 

представителями высшего украинского руководства. 

И я обратил внимание, что на этих встречах мы практически не обсуждали 

вопросы, связанные с информированием общественности, с освещением нашей 

деятельности в медиа. Между тем в любой из стран Евросоюза на встречах, 

посвященных столь сложной проблеме, как расследование обвинений, выдвинутых 

против влиятельных оппозиционных политиков, примерно две трети времени уходило 

бы на обсуждение характера и содержания информационных сигналов. То, как 

информация подается в медиа, и то, как реагирует на нее общество, представляло бы 

для власти европейской страны первостепенную важность. 

Однако украинские государственные деятели явно придерживались того мнения, 

что общество обязано безропотно принимать какие бы то ни было решения, принятые 

политической элитой. Это представление о том, что дело элиты решать, а общества – 

соглашаться и подчиняться, возможно, является самым опасным наследием советской 

эпохи. 

– Но в странах ЕС важные решения также принимаются политической 

элитой. Мне кажется, что даже современные средства коммуникации не 

позволяют обеспечить непосредственное участие общества в государственном 

управлении. 
– Да, но есть существенная разница. В европейских государствах стоящие у 

власти политические силы стремятся принимать решения, ориентируясь на мнение 

общества, регулярно выясняя позицию различных социальных групп по наи-более 

важным вопросам и постоянно разъясняя в медиа собственную позицию. Причем 

западная политическая элита заинтересована в повышении активности гражданского 

общества, в формировании различных групп интересов, с которыми можно было бы 

взаимодействовать в процессе разработки и принятия решений. 

– Как вы полагаете, будет ли украинская политическая элита когда-нибудь 

вести себя подобным образом? 
– Как я уже говорил, политические отношения в современной Украине до сих пор 

во многом определяются советской ментальностью. Изменить ментальность намного 

сложнее, чем экономическое устройство. Этот процесс занимает больше времени, чем 

экономические реформы, которые, кстати говоря, в Украине также далеки от 

завершения. 

Но я в данном вопросе скорее оптимист, поскольку уверен, что необходимые 

перемены обязательно последуют. Все больше украинских политиков понимают, что 

без создания каналов коммуникации с обществом, без формирования механизмов 
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обратной связи невозможно создать успешно функционирующую политическую 

систему, способную обеспечить эффективное национальное развитие. 

Разумеется, перемены будут не столь быстрыми, как хотелось бы, и политические 

преобразования будут проходить совсем непросто. Но они неизбежны. 

– К сожалению, мне трудно понять, на чем зиждется ваш оптимизм. Давайте 

вспомним, что к моменту вашего избрания на первый президентский срок Польша 

и Украина находились примерно на одном уровне развития. Это были 

политически нестабильные государства с коррумпированным госаппаратом и 

слабой экономикой. С тех пор Польша сделала огромный шаг вперед, а 

украинская ситуация и сегодня остается примерно такой же, как тогда. 
– Действительно, если взять, к примеру, подушевой ВВП, то в 1995 г. в Украине 

и в Польше он был примерно одинаковым. Теперь польский ВВП на душу населения в 

пять раз выше украинского. И это не произошло само собой, а стало результатом 

реформ – как политических, так и экономических, которые осуществлены в Польше, но 

так и не были проведены в полном объеме в Украине. 

Польской политической элите было легче принять решение об изменении 

политической системы, поскольку с самого начала мы твердо знали, что главная цель 

преобразований в том, чтобы создать условия для интеграции Польши в западное 

сообщество, прежде всего в ЕС. 

«Шоковая терапия» в экономике позволила создать условия для реализации 

частной инициативы и появления конкуренции даже в тех сферах, которые ранее 

полностью находились под контролем государства. «Шоковая терапия» была 

болезненным процессом, и для многих польских граждан она до сих пор остается 

неприятным воспоминанием, но даже ее противникам трудно отрицать, что в 

долгосрочной перспективе она привела к позитивным результатам. Польская экономика 

не просто изменилась. В стране возникла экономика, ориентированная на 

прогрессивное развитие, и сейчас в структуре польского экспорта значительную долю 

занимает продукция высокотехнологичных отраслей. 

Уже на самом начальном этапе преобразований мы осознали необходимость 

децентрализации государства. В результате региональные и местные органы власти 

получили значительные властные полномочия. Соответственно – возникли новые 

механизмы контроля за действиями бюрократии. Это существенным образом облегчило 

борьбу с коррупцией. Кроме того, при проведении экономических преобразований мы 

старались избегать каких бы то ни было шагов, способных привести к проникновению 

коррупции в высшие эшелоны власти. 

В середине 1990-х Польша, точно так же, как Украина и Россия, стояла перед 

необходимостью решить фундаментальную проблему экономического развития, 

связанную с дефицитом капитала. Польша сделала ставку на привлечение иностранного 

капитала, поскольку это позволяло обеспечить приток реальных средств в экономику, 

внедрение новых технологий, доступ к западным рынкам и резкое повышение качества 

менеджмента. 

Борис Ельцин и Леонид Кучма решили при содействии государственной власти 

сформировать национальный капитал и соответствующим образом провели 

приватизацию корпораций и предприятий, находившихся в государственной 

собственности. В результате в России и Украине появилась могущественная олигархия, 

контролирующая важнейшие отрасли экономики. 
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Все эти деятели, ставшие олигархами, не обладали собственным капиталом в 

начале экономических преобразований, но после проведения преобразований вошли в 

число наиболее богатых людей мира. При этом существование олигархии провоцирует 

рост социального неравенства, которое, конечно же, существует и в Польше, но его 

уровень заметно меньше. Средний класс в Польше составляет заметно большую долю 

социума, чем в Украине и даже в богатой природными ресурсами России. А это в свою 

очередь является залогом политической стабильности и эффективности 

демократических институтов. 

Коротко говоря, преобразования в Польше оказались более успешными, 

поскольку у нас с самого начала была ясная концепция экономических и политических 

реформ, а в польском обществе был достигнут консенсус относительно их конечных 

целей. 

– Можно ли сказать, что теперь развитие Украины и Польши идет по 

различным траекториям? 
– Да, несмотря, на то, что между Украиной и Польшей существует некоторое 

внешнее сходство (так, они вполне сопоставимы по численности населения), они 

развиваются различным образом. 

Но дело здесь не только в том, что нам удалось провести успешные реформы. Не 

следует забывать, что Польша, хотя и была на протяжении 45 лет частью 

контролировавшегося из Москвы «социалистического лагеря», оставалась хотя бы 

формально независимым государством. Украина же на протяжении 70 лет существовала 

в качестве республики, бывшей составной частью Советского Союза, а потому даже на 

теоретическом уровне была лишена экономической, политической и культурной 

самостоятельности. 

В украинской экономике в советский период был полностью уничтожен частный 

сектор. В Польше продолжали существовать частные сельскохозяйственные 

производители – фермеры, сохранялся, пусть и в относительно небольшом объеме, 

малый бизнес. Но главное – в Украине доминировала советская ментальность, которая 

до сих пор сказывается на отношениях в обществе. 

– Нельзя также сбрасывать со счетов и то, что в течение 1990-х и первой 

половины 2000-х Украина находилась под сильным российским влиянием. Оно, 

как мне кажется, оказало на экономическое и политическое устройство 

современной Украины большее воздействие, чем ментальность, унаследованная 

от советского времени. Важным фактором было то, что российская олигархия, 

опередившая в темпах обогащения украинскую, стремилась получить контроль 

над наиболее перспективными отраслями украинской экономики и старалась 

создать политические условия, которые способствовали бы достижению данной 

цели. 
– Согласен. К тому же Москва не только по экономическим, но и по 

геополитическим причинам старалась сохранить Украину в сфере своего влияния. И 

это, несомненно, повлияло как на социально-экономическое развитие Украины, так и 

на формирование ее политического устройства. 

– Причем избавиться от воздействия этого фактора, на мой взгляд, будет 

сложнее, чем преодолеть рудименты советской ментальности. Россия в последние 

годы ясно продемонстрировала, что она по-прежнему рассматривает Украину как 

часть зоны своего влияния и готова использовать все возможные средства для 
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того, чтобы сохранить хотя бы частичный контроль над украинской экономикой 

и политическим пространством. 
– Я несколько раз встречался с Владимиром Путиным и могу с уверенностью 

сказать, что у него есть две стратегические цели, которые уже много лет остаются 

неизменными. 

Первая состоит в том, чтобы утвердить российское доминирование на как можно 

большей части постсоветского пространства. Причем Украина, по его мнению, должна 

непременно входить в сферу российского влияния. 

Вторая связана с восстановлением статуса России в качестве глобального игрока, 

с позицией которого вынужден считаться Запад. 

Поэтому у меня нет никаких иллюзий относительно дальнейшей внешней 

политики Кремля. Президент России будет пытаться противодействовать расширению 

западного сообщества и стремиться получить контроль над Украиной. Не стоит 

надеяться на то, что он удовлетворится аннексией Крыма или сохранением Донбасса в 

российской сфере влияния. У него существенно более масштабные планы. И он не 

успокоится до тех пор, пока в Киеве не будет сформировано пророссийское 

правительство, а Украина не станет членом Евразийского экономического союза. 

– Собирается ли Польша как-то противодействовать реализации подобных 

планов? 
– Разумеется! Как с идеологической, так и с прагматической точки зрения Польша 

напрямую заинтересована в том, чтобы Украина стала частью европейского 

пространства. Поэтому Варшава будет неизменно поддерживать европейские 

устремления Украины. Однако необходимо, чтобы в украинском обществе 

сформировался консенсус относительно проевропейского вектора национального 

развития. Такой консенсус, как я уже отмечал, стал основой тех реформ, которые 

принесли Польше экономический успех и укрепили ее геополитическое положение. И 

сформировать его может только политическая элита, которая с уважением относится к 

демократическим принципам и умеет выстраивать механизмы обратной связи с 

обществом» [164]. 

КЕЙС «ВИБІР ПОЛЯКІВ». «По информации польского министерства спорта и 

туризма, в 2017-м в Польшу приехало 18,3 млн туристов – на 4,5% больше, чем за год 

до этого. Это лучший показатель в регионе: Хорватия приняла 13 млн туристов из-за 

границы, Румыния – около 10 млн, Чехия – 9 млн, а Албания, популярность которой в 

последнее время значительно выросла, – 4 млн. Кроме того, Польша оставила позади 

многие страны, традиционно считающиеся туристически привлекательными: 

Португалия приняла 11 млн человек, Швейцария – 9 млн. 

Как рассказал "ДС" директор представительства Польской туристической 

организации в Киеве Влодзимеж Щурек, растущей популярностью Польша обязана 

нескольким факторам. Это и большой выбор разнообразных туристических 

предложений – от отдыха на море до экскурсий по историческим местам, и активная 

промоция отдыха в Польше за границей. Немцы приезжают в страну отдохнуть на 

бальнеологических курортах, британцы едут сюда за развлечениями, а среди жителей 

скандинавских стран популярен медицинский туризм. 

 

                                                           
164 Галкин Д. Александр Квасьневский: «Польша неизменно будет поддерживать европейские 

устремления Украины». Газета 2000. 2018. №45. С. А1, А6.  

http://www.dsnews.ua/
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Польские курорты все чаще конкурируют с другими европейскими местами 

отдыха. Так, в этом году Вроцлав выиграл международный конкурс European Best 

Destination 2018, обойдя Париж, Лондон, Будапешт, Прагу, Барселону и Афины. Как 

показывает опыт, в городах, получивших эту награду, значительно вырастает поток 

туристов. А значит, растут и денежные потоки: несмотря на увеличение количества 

гостей из-за границы, Польша пока не может конкурировать с большинством 

европейских стран по доходам от туристической отрасли. По данным Всемирного 

банка, Польша в прошлом году заработала на туристах 9,9 млрд евро, тогда как 

Хорватия, которую посетило на 5 млн гостей меньше, – около 9 млрд. Как 

свидетельствует польское управление статистики, европейские туристы в среднем 

оставляют в Польше порядка $500 на человека. В то же время гости, приезжающие в 

страну не из европейских стран, тратят куда больше – около $1,4 тыс. Эксперты 

отмечают, что причин не очень больших заработков несколько. Это и относительная 

дешевизна отдыха в Польше, и стереотип о том, что для отдыха в польских городах 

достаточно нескольких дней, тогда как та же Португалия ассоциируется с довольно 

длительным отдыхом на побережье. 

С января по апрель этого года страну посетили 1,8 млн иностранных туристов. Из 

них более 420 тыс. – граждане Германии, на втором месте британцы (164 тыс.), на 

третьем – украинцы (143 тыс.). Правда, все ли наши сограждане, записанные в туристы, 

приезжали в Польшу именно для отдыха – большой вопрос. Впрочем, куда 

показательнее другое: к примеру, в июне в страну приехало 600 тыс. заграничных 

туристов, тогда как количество туристов внутренних превысило 2,7 млн. Прошлый год 

стал рекордным для внутреннего туризма: почти 60% поляков старше 15 лет, а это более 

19 млн человек, совершили хотя бы одну туристическую поездку. 

По словам Влодзимежа Щурека, еще несколько лет назад поляки массово 

выезжали на отдых в Египет и Турцию, однако туристические потоки в эти страны резко 

снизились после терактов и политических неурядиц, произошедших в этих странах. 

Египет до сих пор остается одним из самых популярных направлений для заграничного 
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туризма, но большинство поляков из соображений безопасности предпочитают 

отдыхать в Европе (92% всех заграничных поездок) или дома. Тем более что в стране 

постоянно работают над новыми туристическими предложениями. Так, к примеру, в 

Силезии, долгие годы бывшей чем-то вроде нашего Донбасса, в курорт превратили 

старые шахты, а в Варшаве совсем недавно открыли интерактивный музей польской 

водки. Популярности отдыха дома способствует и акция "Польша – узнай больше. 

Выходные за полцены". После окончания высокого сезона во многих отелях и 

здравницах можно отдохнуть за 50% стоимости. Начатая несколько лет назад акция 

оказалась столь успешной, что второй год подряд ее проводят дважды – до начала 

высокого сезона и после его окончания. 

Официально в 2017-м в Польше функционировало 11 тыс. туристических 

объектов, располагающих как минимум 10 местами для ночлега. И это количество 

ежегодно растет. Между тем в стране активно сдают туристам и квартиры с двумя-

тремя спальными местами, так что на самом деле предложений куда больше – считается, 

что таких объектов около 8 тыс. В Польше уже начинают говорить об опасности 

джентрификации – из-за большого наплыва туристов в центрах городов растут цены на 

жилье и продукты питания, вследствие чего местные жители вынуждены переезжать в 

менее престижные районы. То есть идет процесс вытеснения менее обеспеченных 

горожан на окраины. С этим процессом в последнее время сталкиваются большинство 

туристических центров – в нынешнем году 34% от всего арендуемого в Лиссабоне 

жилья пришлось на туристов, так что в некоторых районах города число гостей 

превысило количество местных жителей. В Польше о проблеме заговорили в Кракове – 

в 2017-м его официально посетили 5,3 млн туристов, тогда как в самом городе 

проживает всего 760 тыс. человек» [165].  

КЕЙС «РУХ НА ПОЛЬЩУ». «Польща стає місцем масової міграції українців. 

Процес набуває величезних масштабів. Студенти, дорожні робітники, програмісти, 

фермери, бізнесмени, зварювальники, музиканти, кухарі, продавці – це українці, котрі 

переїхали до Польщі. Кількість співвітчизників, які вирішили оселитися у сусідній, 

успішнішій і стабільнішій країні, за підрахунками тамтешньої влади, вже сягнула 2 млн. 

І це не межа. Серед факторів, які сприяють масовому відтоку співгромадян, – не тільки 

дірки української економіки, а й ментальна і лінгвістична близькість Польщі, а також 

безвіз. 

Міграція перекроює ринок праці. Польща отримує українські робочі руки замість 

власних – вже не перший рік поляки їдуть на Захід. Натомість перед Україною зростає 

нова проблема – дефіцит кваліфікованих кадрів у цілих галузях, а також необхідність 

піднімати зарплати затребуваним фахівцям до рівня польських. 

НВ друкує серію портретів українців, які облаштувалися у сусідній країні і живуть 

там кілька років. Творці проекту – фотограф Степан Рудик і автор ідеї Ганна Демчур – 

працювали над ним понад півроку. Багато знімків зроблено в Познані та околицях, 

оскільки їхні автори вважали цей регіон типовим місцем проживання українців у 

Польщі. 

                                                           
165 Мацко О. Страна за полцены. Почему поляки решили отдыхать дома. Деловая столица. 2018. №39. 
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СТУДЕНТ. В Україні Богдан Павельчак займався тайським боксом, навчався в 

Інституті фізичної культури і спорту, а потім служив у армії. Далі вирушив до Польщі 

вчитися юриспруденції та банківській справі. Він поєднує роботу з підробітками і на 

новому місці знову захопився тайським боксом. Павельчак стверджує, що відчуває себе 

в Польщі комфортно, а в перспективі сподівається продовжити навчання у Великій 

Британії. На фото – спортивний клуб Когорта, Познань. 

 

 
 

ВИКЛАДАЧ. Це Олена. Олена Гуменюк. Вона з Тернополя, професійно вивчає і 

викладає українську мову. У цій сфері в неї навіть є докторський ступінь. А ще Гуменюк 

не менш професійно викладає польську. Вона почала займатися цим ще на батьківщині: 

працюючи в Тернопільському національному педуніверситеті, підпрацьовувала в 

мовній школі перекладачем і вчителем. 3,5 роки тому слідом за коханою людиною 

українка перебралася до Польщі. Тут у неї багато роботи: вона є співробітником із 

експорту-імпорту великої компанії та викладає польську для іноземних працівників 

фабрики з виробництва скла. Рідну мову теж не закинула – викладає її у мовній школі 

Empik. У вільний від всіх цих турбот час Гуменюк допомагає бойфренду на фазанячій 

фермі. А ще вона в'яже, подорожує і займається волонтерством. "Я живу в Польщі, бо 

тут мій коханий, – каже Гуменюк.– Якщо у нас з'явиться ідея для бізнесу в Україні, я з 

радістю повернуся додому". На фото – ферма фазанів, Пташево. 
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ФУТБОЛІСТ. Володимир Костевич народився на Львівщині, в селі Деревня, що 

під Жовквою. Свого часу закінчив виш за фахом Геодезія та землеустрій. А зараз 

здобуває другу вищу у Львівському держуніверситеті фізкультури. Такий вибір альма-

матер невипадковий – Костевич професійно грає у футбол і ще трохи більше року тому 

виступав у майці ФК Карпати зі Львова. Тепер у нього новий клуб – Лех із польської 

Познані. Нова команда і нова країна прийняли українця добре: тут у Костевича з 

дружиною з'явилося багато друзів. Пара любить гуляти містом і кататися на 

велосипедах. Українського футболіста тут все влаштовує, але він все одно не 

налаштований залишатися у Польщі. "У майбутньому хотів би повернутися в Україну", 

– каже Костевич. На фото – на тренуванні біля стадіону, Познань. 

 

 
 

ТРЕНЕР. Сергій Смоленко з Харкова викладає особливу науку – як правильно 

грати в хокей із шайбою. Смоленко тренував юних хокеїстів і на батьківщині, і в Росії, 

і навіть у Великій Британії. А два роки тому робота привела його до Польщі. І українець 

не певен, що ця країна стане останнім пунктом у його тренерській кар'єрі. Але поки він 

тут. На фото – льодовий стадіон у Познані. 
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ДИРИГЕНТ. Уродженець Харкова Ярослав Шемет диплом про вищу освіту 

отримав у Музичній академії імені Ігнація Яна Падеревського в Познані. Потім 

стажувався у Віденському університеті музики, а потім повернувся до Познані, аби 

продовжити навчання і працювати. Тепер він часто виступає з концертами, зокрема з 

молодіжним польським симфонічним оркестром, з яким планує об'їхати весь світ. На 

питання, де збирається жити в майбутньому – в Україні, Польщі або вирушить далі на 

захід,– Шемет спочатку відповідає невизначено: "Я диригент, тому моя професія не 

дозволяє мені залишатися на одному місці довго". А поміркувавши, уточнює: "Я хочу, 

щоб Польща і моє улюблене місто Познань залишилися "базою" для мене назавжди, і 

сподіваюся, що саме так і станеться. Кожна людина має мати місце, куди хочеться 

повернутися, і де хтось чекає на неї". На фото – репетиція концерту, Познань. 

 

 
 

ТАТУЮВАЛЬНИК. Макс Маріянчук народився у Івано-Франківську, а потім 

став художником. Тепер він набиває людям на шкіру різні малюнки – які замовлять. До 

Польщі Маріянчук перебрався дев'ять років тому. Тут він не тільки робить тату, але і 

вчиться в Університеті фізвиховання за фахом Туризм. "Мені добре в Познані", – 

впевнено каже він. На фото – тату-салон у місті Познань. 
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ВЛАСНИК МАГАЗИНУ. Це Валерій Сторчевий із Києва. Втім, зараз його краще 

представляти так: це Валерій з невеликого польського містечка Ходзеж. Українську 

столицю він залишив чверть століття тому. Там, на вже колишній батьківщині, 

Сторчевий був пов'язаний із автомобілями, останнє місце його київської роботи – водій 

в лікарні. В Ходзежі він досяг більшого – екс-киянин займається роботою власного 

магазинчика з продажу декоративних квітів, свічок та іншого. На фото – в магазині 

штучних квітів, містечко Ходзеж. 

 

 
 

КОНДИТЕР. Катерина Ус закінчила в Харкові технікум сільського господарства 

й економіки. Працювала на топ-позиції – була директором будівельної компанії. Рік 

тому Ус перебралася до Польщі. І не шкодує: тут вона працює кондитером у кафе Parle 

Patisserie, співвласником якого і є. На фото – кафе Parle в місті Познань. 



206 

 
 

БУДІВЕЛЬНИК. Після переїзду до Польщі в житті Василя Борейка мало що 

змінилося: в Україні він працював на будівництві і зараз заробляє на хліб цією ж 

працею. Хоча в Познані йому платять більше, ніж на батьківщині, де залишилися його 

дружина і двоє дітей. Сам же Борейко хотів би влаштуватися у Польщі. На фото він на 

місці роботи – даху будівлі в Познані. 

 

 
 

АСПІРАНТ. Олександр Пшик колись був аспірантом факультету наноелектроніки 

Сумського державного університету. Нинішній його виш називається інакше – він носить 

ім'я польського класика Адама Міцкевича. Сюди, до Познані, на позицію аспіранта 

університетського Нанобіомедичногоцентру, Пшик перебрався чотири роки тому. У 

Польщі його час йде не тільки на навчання: колишній сумчанин грає в футбол, читає і 

подорожує. Зі своїм майбутнім Пшик ще не до кінця визначився: каже, що більше 

схиляється до того, щоб залишитися на новому місці. Але і батьківщині він не відмовляє в 

шансах. На фото – лабораторія в університеті міста Познані. 
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ОПЕРАТОР. Олександр Єфременко з Кропивницького в Україні навчався на 

юриста, але не закінчив виш. Потім працював торговим представником горілчаного 

бренду Хортиця. Два роки тому вирушив шукати кращого життя на Заході – перебрався 

до Польщі. У новій країні Єфременко змінив чотири місця роботи. Сьогодні він працює 

оператором машин на фабриці Polipak у Сьрода-Велькопольська. Це невелике містечко, 

в якому вдесятеро менше жителів, ніж у його рідному Кропивницькому: всього 22,7 тис. 

осіб. Єфременка цей факт не засмучує – у Сьрода він відчуває себе "цілком стерпно". 

Крім того, разом із ним на нове місце перебралися дружина і донька: у вільний час вони 

всі разом подорожують Польщею. "Хочу залишитися тут заради майбутнього дочки", – 

каже українець. На фото – фабрика Polipak у місті Сьрода-Велькопольська 

 

 
 

СОЛІСТ. В Україні Віктор Давидюк закінчив хореографічну школу. А десять 

років тому разом із сім'єю він перебрався до Польщі. Тепер працює солістом і 

асистентом педагога у Великому театрі Познані. Давидюк вже повністю інтегрувався у 

познанське життя і не має наміру залишати Польщу. На фото – репетиція у Великому 

театрі Познані. 
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ПРАЦІВНИК СВИНОФЕРМИ. Це Вадим Цехоцький. Вдома, в Україні, він 

доглядав за свинями на фермі. І в Польщі, в маленькому селі Мехнач, займається тим 

самим. А більше нічого про себе розповідати не хоче. На фото – на фабриці свиней у 

Мехначе» [166]. 

КЕЙС «ЯК В ПОЛЬЩІ БОРЮТЬСЯ ЗА ГРОШІ УКРАЇНЦІВ». «Наши 

трудовые мигранты больше не хранят сбережения под подушкой.  

 

 
Фото: shutterstock 

 

Специальные банковские предложения, инфолинии и пакеты мобильной связи – 

увеличение количества украинцев в Польше подталкивает местный рынок выпускать 

новые продукты, ориентированные на наших сограждан. Ведь сегодня там, по разным 

оценкам, живет и работает около 3 млн украинцев. 

В марте этого года по инициативе местной инспекции труда в Польше открыли 

"горячую линию" для украинских трудовых мигрантов. Операторы линии будут 

                                                           
166 Рух на Польщу. Новое время. 2018.  №30. С. 29-43 



209 

консультировать по вопросам вакансий, а также принимать жалобы на 

недобросовестных работодателей. Между тем украинцы в Польше все реже работают 

нелегально и в плохих условиях – и сами не соглашаются, и работодателям это 

невыгодно из-за драконовских штрафов (до 30 тыс. злотых, что составляет 230 тыс. грн, 

за нелегала). К тому же Польша испытывает дефицит кадров, поэтому работодателям 

приходится бороться за сотрудников. Еще несколько лет назад большинство украинцев 

вели спартанский образ жизни, предпочитая пересылать заработок родным в Украину. 

Сегодня трудовые мигранты получают хорошие зарплаты и готовы их тратить в 

Польше. К тому же постоянно растет количество украинских студентов, поступающих 

в польские вузы. 

Польские СМИ пишут о том, что за деньгами украинцев развернулась настоящая 

охота. Так, к примеру, руководителям порталов о трудоустройстве в Польше постоянно 

поступают предложения о доплатах за тех украинцев, которые откроют счет в 

конкретном банке. Самих заробитчан убеждают, что хранить деньги в банке куда 

надежнее, чем в чулке под подушкой. Тем более что для украинцев разрабатывают 

специальные продукты и открывают инфолинии на украинском языке. Большинство 

банков не берут деньги за обслуживание счета и комиссию за снятие налички в 

банкоматах. В итоге количество открытых счетов растет быстрыми темпами. К 

примеру, если на конец 2016-го в банке BGZ BNP Paribas было открыто около 5 тыс. 

счетов, то уже спустя девять месяцев их стало 11 тыс. Сегодня на сайте банка отмечено, 

что в стране действуют три международных отделения, где есть сотрудники, говорящие 

на украинском, но украинцев готовы обслуживать в любом подразделении банка. А в 

банке Santander, помимо специального пакета для украинцев, запустили акцию, в ходе 

которой можно получить 100 злотых (около 760 грн) за как минимум три перевода 

Western Union на сумму от 500 злотых каждый, причем страной назначения должна 

быть Украина. 

Также в банке BGZ BNP Paribas при открытии счета украинцам бесплатно 

предлагают стартовый пакет для мобильного с низкими тарифами на звонки в Украину 

(от 1,15 грн за минуту). Собственно, мобильные операторы первыми обнаружили, что 

на украинцах как целевой аудитории можно хорошо заработать. Сегодня у всех 

операторов, работающих в Польше, есть специальные предложения для граждан 

Украины. Так, на сайте мобильного оператора Plus есть страница на украинском, а 

самим украинцам предлагают пакеты с бесплатным доступом к соцсетям, посредством 

которых значительная часть заробитчан и студентов общается со своими близкими. 

На новый сегмент рынка обратила внимание и "Почта Польши". На сайте 

структуры есть страница на украинском, а специально для граждан нашей страны 

разработан продукт "Украина плюс" – посылки весом до 30 кг доставляют в Украину в 

течение семи дней. При этом стоимость отправки посылки в Украину вдвое ниже, чем 

в любую другую соседнюю страну. 

Специальные предложения есть и в сетях розничной торговли. Так, к примеру, в 

сети Carrefour появилась полка с украинскими товарами. Правда, представлены на ней 

пока что преимущественно соусы, халва, лапша быстрого приготовления и семечки. А 

в терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного 

транспорта Познани и Вроцлава добавили обслуживание на украинском языке – как 

отмечают в мэрии Вроцлава, сегодня украинцы составляют до 10% населения города. 
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Кроме того, украинцы тратят деньги и на развлечения. В Польшу все чаще 

приезжают с концертами украинские исполнители, тут открывают кафе с украинской 

кухней, а в библиотеках создают подборки книг на украинском» [167]. 

КЕЙС «МРІЯ ЗАРОБІТЧАН». «Основным местом назначения наших трудовых 

мигрантов стала Польша, где уже работают от двух до трех миллионов украинцев.  

 

 
Фото: shutterstock 

 

Поляки оценили, сколько денег у них зарабатывают и отправляют домой наши 

соотечественники. Для этого Центробанк Польши при участии Центра исследования 

миграции провел опрос работающих в стране украинцев. Полученные данные побудили 

Национальный банк Украины пересмотреть оценку объемов переводов денежных 

средств из этой страны с $1,35 млрд до $3,12 млрд в 2017 г. Выяснились и другие 

важные факты относительно заработков и условий труда украинцев в Польше. 

На заработки и учебу. Главный мотив заробитчан в Польше – 

неудовлетворительный уровень оплаты труда в Украине, но не только. Так, в регионе 

Люблина, одном из студенческих центров, мигранты настроены еще и на обучение в 

Польше. Большинство наших соотечественников, уехавших на заработки, находятся в 

соседней стране в сумме примерно два года, среднемесячный доход нетто у них около 

2000 злотых, при этом у каждого третьего есть постоянное место работы. 

В зависимости от региона от 43% до 68% украинских мигрантов могут рассчитывать на 

дополнительные льготы от работодателя - бесплатное жилье, питание, проезд до места 

работы, оформление документов, что позволяет сэкономить часть заработка. 

Если говорить о студентах, то в Варшаве половина из них совмещают работу и учебу, 

тогда как, например, в Люблине только 20%. 

Опасно или дорого. Примерно 50% заробитчан переводят деньги в Украину 

небольшими суммами, в среднем 1000-1700 злотых, чаще всего раз в два-три месяца 

(около 40% респондентов) или ежемесячно (20%). Примечательно, что 60% из них 

привыкли переводить деньги лично, подвергая средства опасности в пути, 15% 

                                                           
167 Мацко О. От мобильных до банковских карт. Как в Польше борются за деньги украинцев. Деловая 

столица. 2018. №39. С. 16-17.  
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переводят наличные через Westerm Union и Money Gram, которые являются одним из 

самых дорогих способов перевода: здесь комиссия около 5% для суммы 1000 злотых 

при переводе через отделения. 

Заробитчане пошли в банки. Однако среди украинских трудовых мигрантов в 

Польше есть и 7-18% (в зависимости от региона) активных пользователей банковских 

услуг. И главное здесь – динамика, ведь еще в исследовании за 2015 г. респонденты 

вообще не указывали банковские учреждения как способ перевода средств. Стоит 

отметить, что больше пользуются услугами банков студенты – более склонная к 

инновациям молодежь. 

Заробитчане начали использовать банковские переводы благодаря 

формированию доступных предложений польскими банками - а это результат их 

успешного сотрудничества с украинскими партнерами. И таких банков все больше: они 

предлагают не только выгодные условия и упрощенные процедуры открытия счетов, но 

и общаются с клиентами на их родном языке в отделениях и через украиноязычную 

инфолинию, в интернет-банкинге. Так, например, польский Getin Bank обслуживает на 

украинском языке уже более чем в 25 отделениях. Клиенты-украинцы могут также 

рассчитывать на дистанционное оформление счета и доставку карты курьером. Такие 

услуги есть в Bank BG BNP Paribas, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK и других. 

И все же решающий фактор - выгодные предложения: в среднем перевод в 

Украину стоит от 10 до 30 злотых, но несколько банков предлагают специальные 

условия. Например, первый перевод SWIFT каждого месяца бесплатный в Credit 

Agricole (потом действует комиссия 0,25% мин. 40 злотых - макс. 250 злотых), Bank 

Pekao предлагает бесплатные переводы в евро и долларе, а в Getin Bank можно 

бесплатно перевести средства в украинский Идея Банк. 

Однако клиентам следует учитывать и дополнительные комиссии, которые 

платит получатель средств в украинском банке. Совместное предложение Getin Bank и 

Идея Банка (Украина) наиболее выгодно в этом плане, поскольку разработано 

комплексно – с учетом потребностей клиентов с обеих сторон границы. Отсутствуют и 

комиссия за конвертацию валюты, и скрытая курсовая разница, средства 

конвертируются по выгодному межбанковскому курсу. Получатель ничего не платит 

при расчетах картой, а если планирует снять наличные, то заплатит всего 1% комиссии. 

Дополнительно средства зачислятся на следующий рабочий день, в отличие от обычных 

SWIFT-переводов, в которых эта процедура длится от двух до пяти дней. Самый 

удобный вариант для наших трудовых мигрантов - получать зарплату на счет в 

польском банке, переводить часть родственникам через интернет-банкинг и при 

необходимости бесплатно снимать наличные во всех банкоматах Польши. 

Этот сегмент будет и дальше развиваться, что позволит клиентам пользоваться 

выгодными предложениями: более быстрыми и дешевыми переводами, удобным 

онлайн-сервисом, качественным обслуживанием и дополнительными бонусами. 

Однако основным фактором привлечения заробитчан к обслуживанию в банках 

остается уровень финансовой грамотности. Перед финучреждениями стоит большой 

вызов: научить клиентов пользоваться удобными и безопасными онлайн-сервисами и 

объяснить все их преимущества» [168]. 

                                                           
168 Мечта заробитчан. Как бесплатно перевести деньги из польши в Украину. Деловая столица. 2018. 

№39. С. 13.  
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КЕЙС ПЕСИМІЗМУ. «Трудовая миграция из Украины приобрела масштаб 

национального бедствия. Трудоспособное население – все те, кто должен развивать и 

строить страну, приносить доходы в бюджет, содержать пенсионеров, рожать детей, 

массово бегут за границу. У нас острая нехватка врачей, строителей, 

квалифицированных рабочих, представителей целого ряда других специальностей. 

Профессионалов не хватает во всех сферах и областях – за исключением разве что 

профессиональных активистов, патриотов да борцов с коррупцией (эти украинские 

профессионалы за границей почему-то спросом не пользуются). 

В феврале 2018 г. министр иностранных дел Павел Климкин признал, что 

ежемесячно из Украины мигрируют около 100 тыс. граждан. В сентябре он же 

посетовал, что в стране сложилась катастрофическая ситуация в связи с ежегодным 

отъездом примерно 1 млн. соотечественников. И эта негативная тенденция, считает 

глава украинского МИДа, в ближайшее время сохранится. Но, оказывается, есть в этом 

массовом бегстве людей из страны и плюсы. Их рассмотрел активный участник 

евромайдана, ныне генпрокурор Юрий Луценко. Во время выступления 1 ноября 2018 г. 

в Украинском католическом университете он заявил, что с начала года из Украины 

выехали 600 тыс. человек – это втрое больше, чем в прошлом году. 

 

 
 

«Сегодня все плачут, что нет рабочей силы, потому что, мол, украинцы выезжают 

за границу. Я хочу, чтобы вы знали цифры. Это неправда, что миллионы украинцев 

покинули страну. Разница между теми, кто выехал и въехал в прошлом году, была 200 

тыс., которые там остались. В этом году – 600 с хвостиком. Да, это в три раза больше, 

но это не миллион», – сказал Луценко. И добавил, что в этой ситуации он видит и 

положительные моменты: «Мы наконец достигли единства со своим 

цивилизационным пространством. Это еще на майдане казалось чудом». 

Насчет «чуда», то действительно, наверняка многие и на евромайдане не ожидали, 

что придется бежать из страны в поисках заработка на пропитание. Большинство-то 

надеялось на другое «чудо», слушая рассказы вождей о европейских зарплатах и 

пенсиях, которые украинцы будут получать у себя в стране. И сам Луценко с трибуны 

евромайдана предпочитал помалкивать, что «единство с европейским 
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цивилизационным пространством» – это не Европа в Украине, а украинцы в Европе на 

положении бесправного гастарбайтера. 

Говоря о 600 тысячах, Луценко, видимо, имел в виду свежие данные Евростата о 

том, что за последний год около 661 874 украинцев (ближе все-таки к 700 тыс.) 

получили вид на жительство в странах ЕС. К слову, это абсолютный рекорд за все время 

независимости; кроме того, украинцы опередили представителей всех других стран, 

получавших виды на жительство в Европе. 

Но это только данные о тех, кто получал вид на жительство. Многие работают без 

него. А возвращаются на Украину только проведать семью, получить очередную 

трудовую визу (а часто обходятся и без нее) и вновь отправляются на заработки. 

Главное даже не в том, миллион из страны уехал (официально) или «всего» 600 

тыс. Ключевое – тенденции. А их признает даже Луценко: в текущем году из страны 

выехали (хотя точнее, на мой взгляд, бежали от «жизни по-новому») втрое больше, чем 

в прошлом году. Т. е. маховик повального бегства наиболее активного населения – всех 

тех, кто может и хочет работать, – набирает обороты и замедляться не собирается. 

В какое «цивилизационное пространство» попадают украинцы, мы знаем по 

регулярным сообщениям из Польши: того оскорбили, того избили... Или вот главный 

редактор портала украинцев Польши PROstir.pl Игорь Исаев на своей странице в 

Facebook недавно привел издевательское польское объявление о трудоустройстве: 

«Специальное предложение! Трудоустрой рабочего из Украины. Бесплатный 

пробный период, а также три работника в подарок». И от себя добавил: «Еще раз 

повторяю, что в Польше отношение к мигрантам из Украины не лучше, чем к углю или 

зерну. Это ресурс, а не человек». Весьма точно выражено: отношение к украинцу в 

Европе – как к ресурсу. В данном случае – трудовому. Без всяких там высоких материй 

о «едином цивилизационном пространстве». 

Луценко не стал углубляться в тему, почему на фоне «успешных проевропейских 

реформ» украинцы массово выезжают из страны. Почему т. н. «единое 

цивилизационное пространство», в котором якобы оказались Украина и Европа, 

на саму Украину так и не распространилось. Наоборот: уровни экономического 

развития и социальной защиты опустились к африканскому (и даже ниже: по уровню 

социальных стандартов Украина уступает уже более чем 30 странам Африки). 

На этом фоне в другом цивилизационном пространстве, которому нынешняя 

Украина сказала «Геть!», ситуация прямо противоположная. Вот, к примеру, мнение 

вполне себе промайданного, прозападного эксперта – консультанта по экономическим 

вопросам Центра Разумкова Владимира Сиденко: «В России, Беларуси и Казахстане 

промышленность не испытала такой деградации, как в Украине. Там продолжается 

модернизация и освоение новых производств, в том числе с участием иностранного 

капитала». Тот же Сиденко в комментарии киевскому журналу «Фокус» отметил, что 

по показателю ВВП по паритету покупательной способности проевропейская Украина 

на постсоветском пространстве соперничает с Киргизией, Узбекистаном и 

Таджикистаном, но при этом уступает Беларуси более чем вдвое, а России – более чем 

в три раза. 

В таких обстоятельствах не удивительно, что из России и Беларуси – не 

осчастливленных «единым цивилизационным пространством» с Европой – население 

не бежит. А из Украины – массово выезжает. 
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И есть все основания полагать, что процесс миграции трудоспособного населения 

из Украины – как итог деиндустриализации и антисоциальных реформ – в 

ближайшее время только усилится. По сути любые сообщения из какой угодно более-

менее благополучной страны свидетельствуют о росте гастарбайтеров из Украины. 

Даже в маленькой Эстонии констатируют: в 2018 г. приток трудовых мигрантов 

из Украины вдвое больше, чем в 2017-м. А по сравнению с 2014-м, пишет эстонский 

ресурс ERR, – в 10 раз больше! 

С 2019-го Чехия вдвое увеличит рабочую квоту для украинцев. Это означает, что 

со следующего года трудоустроиться в этой стране смогут 40 тыс. граждан Украины. И 

это только официально. 

В Польше, сообщает Rzeczpospolita, количество украинцев, платящих в этой 

стране страховые взносы, в третьем квартале 2018 г. выросло до 426 тыс. В целом же, 

по разным подсчетам, в Польше в настоящее время работают более миллиона 

украинцев. 

При этом в Польше уже отмечают переток украинских трудовых ресурсов в более 

западные страны. А в следующем году ожидается, что Германия откроет свой рынок 

труда для лиц из-за пределов ЕС. Согласно исследованию Work Service, из Польши в 

Германию в таком случае могут выехать сразу 59% украинских заробитчан. 

По этому поводу Rzeczpospolita пишет: «Это огромная угроза для польской 

экономики. В течение двух-трех месяцев нехватка кадров выросла бы со 165 тыс. до 

полумиллиона вакансий. Работников из Украины уже сейчас переманивают от нас 

Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны облегчили условия трудоустройства, 

предлагают лучшие условия труда». 

Логично предположить, что на замену украинцам, которые переедут работать из 

Польши в Германию (а таковых, по оценкам польских экспертов, будет 350–500 тыс.), 

прибудут новые гастарбайтеры из Украины – т. с. вливаться в «единое цивилизационное 

пространство». В процессе евроинтеграции экономика Украины уничтожается, а наши 

соотечественники едут обеспечивать экономическое благополучие Европы. 

Таким образом, под словоблудие «Геть від Москви!», «Остаточне «Прощавай!» 

імперії» да «Прощай, немытая Россия...» для миллионов украинцев реализуется лозунг 

«Геть з України!» Евроинтеграция сделала миллионы украинцев лишними в 

собственной стране. 

И в заключение. В свое время мне довелось перечитать все детективные романы 

Джеймса Хедли Чейза. Все они построены по одной схеме: тот, кто на протяжении всего 

повествования выглядит как друг и помощник главного героя, в итоге оказывается его 

врагом, человеком, использующим персонажа в своих неблаговидных целях. И 

поскольку указанная схематичность выдерживается во всех детективах Чейза, то, читая 

энный по счету роман писателя, уже знаешь, кто в итоге окажется злодеем. 

Прочитывая один за другим «романы» из серии «Украина и Запад», казалось бы, 

уже давно пора было бы научиться заранее угадывать развязку. Вспомним, под какие 

обещания «золотых гор» закрывали Чернобыльскую АЭС, под какие заманчивые 

посулы отказывались от Бушерского контракта с Ираном, под какие «кисельные 

реки в молочных берегах» вступали в ВТО на условиях Запада под визги «во что 

бы то ни стало опередить Россию», в каких розовых очках рассматривали 

членство в Европейском энергетическом сообществе (которое перекрыло 
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возможность создания газотранспортного консорциума с Россией, но так и не защитило 

транзитные интересы Украины) и т. д. и т. п. 

Этот длинный список можно продолжать и продолжать. Развязка всегда была 

одна и та же: европейские/американские «друзья» пользовали Украину, а потом, уж 

извините за лексику, но нет слова более точного – «кидали». 

Не стану напоминать, под ожидание какой манны небесной подписывали 

Соглашение о политической ассоциации с Евросоюзом. На мой взгляд, четырех с 

лишним лет вполне достаточно, чтобы этот низкопробный детектив чейзовского 

пошиба если не дочитать, то догадаться, какой будет развязка и кем в очередной раз 

окажутся «большие друзья Украины» из Брюсселя и Вашингтона» [169].  

КЕЙС «НАШІ СТУДЕНТИ В ПОЛЬЩІ». «Україна може мати з цього користь. 

Закордонні університети стають дедалі популярнішими серед української молоді. 

Особливо польські. З одного боку, виїзд молоді на навчання за кордон – це природний 

процес, пов'язаний з інтернаціоналізацією освіти. З іншого – це відплив людського 

капіталу. "Молодь голосує ногами – вона їде, бо українські виші дають неякісну освіту", 

"Виїжджають кращі, і вони не повернуться" – так зазвичай коментують ситуацію в 

палких дискусіях про те, чому молодь їде на навчання і що це означає для України.  

На жаль, найчастіше такі висновки – суб'єктивні, адже досліджень цього питання 

в нас проводиться дуже мало. Одне з таких досліджень виконав аналітичний 

центр CEDOS у рамках проекту "Міграція українських студентів до Польщі, Чехії, 

Угорщини, Словаччини: перспективи людського капіталу" (далі – дослідження). 

Цей проект фінансувався Міжнародним Вишеградським фондом та Королівством 

Нідерландів, розпорядник коштів – Інститут державних справ (Польща). В опитуванні 

взяли участь понад тисячу українських студентів, які навчаються у Польщі. CEDOS 

поступово оприлюднює дані щодо кожної з чотирьох країн, заявлених у проекті. В 

статті ми зупинимося на звіті про навчання українців у Польщі, розглянемо найгарячіші 

питання, на які дає відповідь дослідження. 

Чому українська молодь їде навчатися за кордон?  Чи можна вважати це 

каменем у город українських університетів? Як свідчать дані дослідження, ні. 

Виявляється, для більшості тих, хто їде навчатися до іншої країни, питання якості 

вітчизняної освіти стоїть ледь не на останньому місці. Важливішими виявилися інші 

чинники (див. рис. 4.1). 

 

                                                           
169 Лозунько С. «Геть від Москви!» вылилось в «Геть з України!». Газета 2000. 2018. № 45. С. 5. 

https://dt.ua/EDUCATION/rezultati-zno-zalezhat-ne-tilki-vid-uchniv-280747_.html
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Рисунок 4.1 – Які фактори вплинули на ваше рішення навчатись за 

кордоном? 
 

Чому саме польські університети?  Дослідження показало, що для багатьох це 

суто прагматичний вибір. Головні його причини – порівняно низька вартість життя (цю 

відповідь обрали 39% респондентів), можливість навчатися зі знижкою (29%) та нижчі 

вимоги до вступу, ніж в інших країнах (28%).  Цікаво, що 60% українців навчаються у 

приватних польських вишах, де не завжди надають найякіснішу освіту. А ось поляки 

віддають перевагу державним університетам, – у них навчається 91% місцевих 

студентів. Це важливий штрих щодо того, чи справді до Польщі їдуть навчатися 

найкращі й найсильніші. Очевидно, не все так однозначно. 

Як свідчать дані дослідження, обираючи той чи інший польський університет, 

українські студенти орієнтувалися на статус закладу (44%), наявність певної навчальної 

програми (42%), дослухалися до порад родичів та друзів (25%) , звертали увагу на 

зручне транспортне сполучення з Україною (22%), інформаційну кампанію 

університету (20%), досвід родичів чи знайомих, які навчалися в цьому університеті 

(19%). 

Хто їде навчатися до Польщі? Кількість українців, які навчаються у Польщі, 

постійно зростає. І не лише студентів, а й тих, хто вже закінчив польські виші (див. рис. 

4.2). 
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Рисунок 4.2  – Кількістьукраїнських студентів та випускників у Польщі 

 

"Дві третини респондентів (67%) не мають польського коріння, але 31% 

стверджує, що їхні бабусі чи дідусі народились у Польщі", – йдеться в дослідженні.  

Цікаво, що кожен десятий український студент у Польщі має так звану "карту 

поляка". "Вона дозволяє особам польського походження отримати довготермінову візу 

з правом в'їзду та виїзду, можливістю знайти легальну роботу без дозволу на це і з 

безкоштовним доступом до освітньої системи, – зазначено у звіті дослідження. – З 2014 

року власники "карти поляка" можуть також осісти в Польщі та отримати постійний 

дозвіл на проживання. З 2 вересня 2016 року власники "карти поляка", що осіли в 

Польщі, вже через рік можуть отримати громадянство. З 1 січня 2017 року такі особи 

можуть одержувати фінансову підтримку протягом перших 9 місяців проживання в 

Польщі". 

Хто платить за навчання українських студентів у польських вишах? "Батьки" 

– таку відповідь дали 59% респондентів. Стипендії отримують 27%. Ще 11% українців 

оплачують навчання самостійно, двом відсоткам допомагають родичі."Відповідно до 

останніх даних від Міністерства науки та вищої освіти, 1857 українських студентів 

отримують стипендії, – зазначено у звіті дослідження. – Це понад 60% від усіх 

іноземних студентів, які отримують стипендії в Польщі. Найчастіше українці 

отримують державну стипендію (1589 бенефіціарів), ще 255 мають недержавну 

стипендію і 13 осіб – стипендію від церкви". 

Багато українських студентів у Польщі поєднують роботу і навчання. Так, за 

даними дослідження, працюють неповний робочий день або нерегулярно 59% 

респондентів, зовсім не працюють – 32%, раніше працювали, а тепер ні – 12%, 

працюють повний робочий день – 2%.  

Для тих, хто хоче залишитися працювати в Польщі, робота під час навчання в 

університеті відкриває перспективи подальшого працевлаштування. Адже це 
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можливість набути необхідного практичного досвіду, який, безумовно, оцінять 

роботодавці. Але вони так само оцінять і знання польської мови, приймаючи на роботу 

працівника-іноземця. І з цим не все так гладко, як хотілося б.  

Результати опитування, проведеного в рамках дослідження, свідчать, що тільки 

49% студентів вважають, що вільно володіють розмовною й академічною польською 

мовою. Тим часом саме цей рівень знання мови потрібен для здобуття справжньої вищої 

освіти, яке передбачає участь у заняттях, написання письмових, лабораторних робіт 

тощо. Ще 20% респондентів стверджують, що можуть вільно володіти польською, 21% 

– що знання мови їм достатньо для повсякденної комунікації, 10% відповіли, що 

вдічувають значний брак знання мови. 

Що після завершення навчання у польському університеті?  За даними 

дослідження, лише 6% нинішніх студентів точно планують повернутися до України. 

Основні причини такого рішення – бажання жити ближче до друзів, прагнення 

використати отримані знання на користь України, жити у звичному культурному 

середовищі, невдалі спроби знайти хорошу роботу в Польщі.  Ще 22% українських 

студентів досі не визначилися з планами на майбутнє. Це означає, що є певні причини, 

які не дають їм однозначно сказати: я не хочу повертатися. На думку експертів CEDOS, 

Україна, правильно організувавши інформаційну кампанію, ще може вплинути на їхнє 

рішення. Це можуть бути історії успіху тих, хто повернувся, інформація про 

працевлаштування в Україні тощо.  Плани тих, хто не буде повертатися на Батьківщину, 

отримавши диплом польського університету, різняться. Хочуть залишитися в Польщі 

лише 23% , близько 24% – переїхати до іншої країни ЄС, 8% – виїхати до іншої країни 

за межами ЄС.  

Ті, хто планує залишитися в Польщі, пояснюють це багатьма причинами. 

Найпопулярніші – кращі умови для життя і є можливість заробляти більше, ніж в 

Україні.  

Чи потрібні Польщі студенти-іноземці? Польща останніми роками потерпає від 

суворої демографічної кризи, яка пов'язана з природним скороченням населення та 

міграцією поляків працездатного віку. "Наслідки цієї демографічної ситуації найбільше 

позначаються на секторі освіти і на ринку праці, – підкреслюють автори дослідження. – 

Найбільш гострі та суворі наслідки цих тенденцій відчувають приватні університети, 

які перебувають під загрозою закриття чи принаймні серйозних скорочень. У цьому 

контексті, польський уряд розглядає іноземних студентів як важливе джерело 

потенційних студентів і, внаслідок цього, кваліфікованої робочої сили, якої бракує на 

польському ринку праці". 

Автори дослідження цитують міністра науки та вищої освіти Польщі, який заявив 

на прес-конференції "Іноземні студенти у Польщі" в січні 2018: "Не існує інших 

варіантів, окрім інтернаціоналізації освіти в Польщі. Альтернативою є стагнація, а отже 

– відставання". 

Попри те що студенти-іноземці потрібні Польщі і їх кількість рік у рік зростає, 

країна не має дієвої національної міграційної стратегії, і загальний політичний клімат 

не сприяє її розробці, стверджують аналітики CEDOS. "Окрім власників "карти поляка", 

інші категорії іноземців або іноземних студентів не отримують уваги в державній 

політиці, – зазначено у звіті дослідження. – Відповідно, немає інтеграційних політик чи 

просто державних програм, спрямованих на іноземних студентів".  
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Які рекомендації для українського уряду? Аналітики центру CEDOS 

наголошують: у рекомендаціях варто виходити із засадничої настанови, яка полягає в 

тому, що процес виїзду за кордон української молоді дуже глибокий, він пов'язаний із 

багатьма чинниками і не зупиниться ні через три, ні через п'ять років. Звісно, можна 

змиритися з цим, сидіти й страждати – мовляв, усе погано. Але можна спробувати 

отримати користь навіть із такої ситуації.  

Головна користь для України полягатиме в тому, що її громадяни, котрі поїхали 

навчатися до закордонних вишів, здобудуть якісну освіту і стануть успішними 

специалістами, затребуваними на ринку праці. Отримавши закордонний диплом, вони 

або повернуться додому, або стануть амбасадорами нашої країни у світі. 

Тому зусилля Міністерства освіти мають зосередитися на тому, аби підготувати 

якісну інформаційну кампанію, яка б працювала у двох напрямах, вважають аналітики 

центру CEDOS.  

Перш за все, МОН має зробити все для того, аби допомогти охочим навчатися за 

кордоном обрати хороший університет і затребувану спеціальність. Майбутньому 

вступнику корисно знати, яке місце посідає обраний ним університет у рейтингах, чи 

цінують його диплом роботодавці, яка середня зарплатня випускників тощо. Така 

інформація є в широкому доступі у багатьох країнах, до яких їдуть українці, зокрема в 

Польщі. Варто лише зібрати її і структурувати.  

Другий напрям – важливо пояснювати абітурієнтам та їхнім батькам, що для 

успішного і якісного навчання за кордоном потрібно досконало знати мову. Зараз 

навколо цього збудований певний бізнес – різноманітні одно-двомісячні курси 

польської, що нібито дуже швидко дадуть необхідний мінімум знань, який дозволить 

навчатися у Польщі. Мовляв, а що тут учити, – українська й польська мови схожі. Однак 

треба розуміти, що такий рівень може бути достатнім для спілкування на побутовому 

рівні, але його замало для якісного навчання. 

Усе це можливо зробити, і це не потребує надзусиль. Тенденція виїзду 

студентства за кордон простежується, і ми не можемо заплющити на неї очі та вдавати, 

що нічого не відбувається» [170]. 

КЕЙС «ВИБІР УКРАЇНЦІВ». «Большинство наших студентов не намерены 

возвращаться домой по окончании учебы в Польше.  

Объявления, в которых рекламируют работу в Польше, уже давно не удивляют 

украинцев. Между тем Польша – одна из самых популярных стран, куда наши граждане 

едут не только работать, но и учиться. За последние несколько лет количество 

украинцев в польских вузах выросло втрое – сегодня более половины студентов-

иностранцев в Польше составляют граждане нашей страны. По данным аналитического 

центра CEDOS, количество украинских студентов в Польше достигло 33 тыс. 

Популярность польских высших учебных заведений среди украинцев 

обусловлена несколькими факторами. В первую очередь, польский диплом значительно 

облегчает его обладателю поиск работы как в самой Польше, так и в других странах 

Евросоюза. Во-вторых, в польские вузы обычно довольно легко поступить. В-третьих, 

проживание в Польше дешевле, чем во многих других странах Европы. В итоге 

украинцы массово выбирают для обучения именно польские вузы – здесь учится 

больше украинских студентов, чем во всех других европейских странах, вместе взятых. 
                                                           
170 Онищенко О. Наше студентство у Польщі. Дзеркало тижня. 2018. №41. С. 1, 11. 
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В Польше можно учиться бесплатно – для этого нужно иметь "карту поляка", 

доказывающую наличие польских корней, сдать экзамены на польском языке и принять 

участие в конкурсе на общих основаниях. Есть вариант и для тех украинцев, у кого в 

роду поляков не было. Ежегодно государственные учебные заведения Польши 

предлагают бесплатное обучение самым талантливым иностранным студентам. Но 

конкурс на эти места очень большой. В прошлом году, к примеру, министерство 

национального образования Польши выделило для украинцев всего 15 мест – 10 на 

частичное/семестровое обучение, два для обучения на степень магистра и три в 

аспирантуре. 

Так что большинство украинцев выбирают частные учебные заведения, причем 

не сильно популярные у самих поляков. На сайтах некоторых центров, которые 

рекламируют обучение в Польше, прямо написано: "Стать студентом польского вуза 

можно без вступительных экзаменов, без знания польского языка, без результатов 

ВНО". Среди преимуществ обучения указывают получение диплома европейского 

образца и возможность получить гражданство Польши после окончания учебы. К тому 

же абитуриентов и их родителей уверяют, что обучение на контракте в Польше 

обойдется им дешевле, чем в Украине. 

В среднем год обучения в польском вузе стоит 800–2000 евро, еще около 120 евро 

нужно будет ежемесячно отдавать за общежитие. Зато можно выбрать модную 

специальность, не сильно опасаясь большого конкурса. Правда, украинские эксперты 

скептически отзываются о качестве полученного в таких вузах образования – 

руководство университетов и институтов заинтересовано не в знаниях студентов, а в их 

кошельках. Так что нередки случаи, когда обладатель диплома польского вуза не может 

свободно говорить по-польски, а значит, и рассчитывать на какую-то высокую 

должность. 

Между тем поток украинских студентов в Польшу растет и приносит финансовую 

выгоду не только вузам. Так, на абитуриентах зарабатывают посредники – центры, 

которые занимаются подготовкой документов для поступления в вуз. В среднем эти 
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услуги стоят 500 евро – сегодня на сайтах таких центров уже вовсю рекламируют услуги 

по поступлению на 2019/2020 г. Причем часто за подготовку к поступлению в 

государственные вузы запрашивают сумму повыше – около 700 евро. А за подачу 

документов нескольких родственников или друзей предлагают скидки. В центрах 

обещают не только помочь с подготовкой документов для поступления, в том числе 

получения студенческой визы, но и найти студенту жилье (общежития, как правило, 

есть только у государственных вузов), а также помочь сориентироваться в новом 

городе. Для абитуриентов даже устраивают образовательные туры, в рамках которых 

можно посетить польские вузы и увидеть, как учатся и живут студенты. Такие туры на 

два-три дня стоят около 250 евро. 

Но украинцы начали уезжать в Польшу, не только чтобы получить высшее 

образование, – все чаще детей, окончивших девять классов, отправляют за границу 

учиться в техникумах или оканчивать школу. В рекламных брошюрах отмечают, что 

после окончания польской школы или лицея у ребенка "в разы больше шансов стать 

студентом рейтингового европейского вуза". При этом владеть польским в 

совершенстве необязательно – иностранным ученикам полагаются дополнительные 

языковые занятия два раза в неделю. Во многих школах предлагают консультации 

психолога, чтобы адаптация к новым условиям была менее болезненной. 

Иностранными детьми в Польше занимаются опекуны – часто ими становятся 

родственники, живущие в Польше, или преподаватели школ. Среднее образование в 

Польше бесплатное. Но придется потратиться как минимум на канцтовары и учебники. 

Еще один вопрос – жилье. Для старших школьников функционируют специальные 

общежития, проживание в которых за счет государственных дотаций в три–пять раз 

дешевле, чем в общежитиях студенческих. 

Причем в общежитиях для школьников постоянно присутствуют воспитатели – 

они следят за порядком и помогают в решении организационных вопросов. Однако на 

период больших праздников общежития закрывают, так что ученикам приходится 

подыскивать временное жилье. Примечательно, что многие центры, рекламирующие 

обучение в Польше, отмечают: диплом европейского вуза позволит найти в Украине 

более высокооплачиваемую работу, чем диплом украинского вуза. Но на практике 

оказывается, что львиная доля выпускников возвращаться домой не собирается. На 

одном из сайтов, предлагающих устроить ребенка в польскую школу, с гордостью 

написано: «Девять из десяти детей наших клиентов после окончания лицея остаются 

жить в Европе»» [171]. 

КЕЙС «ПЕРЕХРЕСТЯ ХРЕЩАТИКА ТА МАРШАЛКОВСЬКОЇ». «Перше, 

що сьогодні спадає на думку при згадці Польщі, – взаємні образи, яких, на жаль, 

останнім часом побільшало. Чи мають поляки вказувати, яких героїв нам шанувати? Чи 

узгоджуватимемо політику історичної пам’яті з нашим західним сусідом? Ці та інші 

питання жваво обговорюють у телестудіях, на радіо, у соціальних мережах. 

Але… Що ще ми знаємо про Польщу окрім згаданих тем? Невже ними все 

обмежується? 

Вмикаємо радіо. У виконанні «Піккардійської терції» лунає прекрасна композиція 

«Сядеш у поїзд». Стоп!.. Так це ж українська версія однойменного хіта Марилі Родович. 

                                                           
171 Неделина А. Учиться равно остаться. Почему украинцы выбирают польские вузы и школы. Деловая 

столица. 2018. №39. С. 16-17.  
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Або: всі в Україні знають і залюбки співають пісеньку «Тільки у Львові» – такий собі 

неофіційний гімн нашої «культурної столиці». Проте насправді це український варіант 

довоєнної пісні з польського кінофільму «Волоцюги» 1936 року. 

 

 
 

Польща, виявляється, присутня в нашому культурному просторі, але ми про те 

зазвичай не замислюємося. Ось, наприклад, зворушлива композиція «Не заспокоїмося», 

яку свого часу виконували і Софія Ротару, і Олег Скрипка. Це легендарний хіт «Не 

спочнемо» Северина Краєвського та його гурту «Червоні гітари». 

А пісня «Гей, соколи!» в нас така популярна, що подеколи її вважають народною. 

Але поляки так само вважають її своєю народною. Насправді авторство належить 

польсько-українському поетові ХІХ століття Томашу Падурі…   

Польща асоціюється в українців передусім із Варшавою – з її Старим містом і 

парком Королівські лазеньки. А також із Краковом, лижним курортом Закопане та 

Вроцлавом – туди є зручний авіарейс із Києва. Серед інших уявлень про сусідню країну: 

річка Вісла, Шопен і шопінг. А ще полонез Оґінського, музичний символ країни. 

Польські міста не раз ставали європейськими столицями культури. 

Тамтешня економіка останнім часом істотно розвинулася, і не в останню чергу 

завдяки українським працівникам. Але так було не завжди. Українці згадують, як 

наприкінці 1970-х поляки привозили до нас на продаж різні речі, а особливо джинси, 

що мали шалений попит. На вторговані гроші купували електротовари, кавомолки, 

міксери, пилососи тощо. Вони єдині з мешканців соцтабору займалися приватною 

комерцією. Всі знали, що в поляка напевно є щось на продаж. 

Ще один образ Польщі – країна непокори. Багатьом відома незалежна профспілка 

«Солідарність», що 1980 року стала опозицією прокремлівській польській владі. Її 

очільник Лех Валенса, електрик Гданської судноверфі ім. Лєніна, згодом став першим 

некомуністичним президентом країни та лауреатом Нобелівської премії миру. 

Старше покоління українців здебільшого асоціює нашого західного сусіда з 

відомим пісенним фестивалем у Сопоті. Для цих людей польським символом також 

була акторка Барбара Брильська, виконавиця головної ролі в радянській ліричній 
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комедії «Іронія долі, або З легкою парою».Польське кіно віддавна відоме в Україні. 

Особливо популярними були Анджей Вайда, найвідоміший польський режисер ХХ 

століття, актор Збіґнєв Цибульський, улюбленець дівчат актор Єжи Штур (завдяки 

фільму «Секс-місія») та режисер Єжи Гоффман, чиї екранізації Генрика Сенкевича 

«Потоп» і «Пан Володийовські» йшли в СРСР у скороченому цензурою вигляді, а тому 

обросли легендами. (До речі, у незалежній Україні знову згадали пана Гоффмана: 

спочатку через те, що в нього знімався Богдан Ступка, а потім як автора документальної 

стрічки «Україна. Становлення нації».) 

Телевізійний екран 1970-х так само нагадував про Польщу. Щороку під час 

шкільних канікул крутили серіал про Другу світову війну «Чотири танкісти і пес». А ще 

показували багатосерійний мультфільм «Болек і Льолек». Популярне гумористичне 

шоу «Кабачок тринадцять стільців» було, по суті, копією польського «Кабаре старших 

панів», навіть герої мали польські імена: пан Влодек, пані Моніка, пані Тереза тощо. 

У Києві завжди відчувалася присутність Польщі. Побратимом столиці України 

був Краків. Контакти між містами не припинялися: приїздили делегації, відбувалися 

культурні заходи, вийшов друком двомовний фотоальбом «Київ – Краків». Принагідно 

в нашій столиці є вул. Краківська, а в Кракові – Київська. 

Книгарня «Дружба», що колись була на Хрещатику, мала польський відділ, де 

продавали, зокрема, журнали Uroda і Kobieta. Чимало киянок, щоб шити за 

журнальними викройками модні речі, спеціально вчили польську – власне, лише 

читати.Також у Києві працювала Бібліотека іноземної літератури з широким вибором 

польських книжок. Там можна було прочитати в перекладі те, чого майже не видавали 

в СРСР. Наприклад, «Майстра і Маргариту» Михайла Булгакова. А на заході країни 

приймачі вільно ловили програми польського радіо, і завдяки цьому багато людей 

засвоїло польську. 

Щодо польської історії українці здебільшого знають те, що пов’язано з Україною. 

А саме Берестейську та Люблінську унії, визвольну війну під проводом Богдана 

Хмельницького. З нещодавніх подій – про катастрофу президентського літака під 

Смоленськом.З політиків на слуху в українців батько польської незалежності Юзеф 

Пілсудський, організатор воєнного стану генерал Войцех Ярузельський, економіст-

реформатор Лешек Бальцерович, президенти країни Александр Квасневський, 

Броніслав Коморовський, Анджей Дуда, голова Європейської ради Дональд Туск, а 

також брати Качинські. Щоправда, інколи поляками вважають чехів Яна Палаха й 

Вацлава Гавела. 

Натомість більш відомі українцям польські культурні діячі: науковець Миколай 

Коперник, поети Адам Міцкевич та Юліуш Словацький, композитор Фредерік Шопен, 

письменники Генрик Сенкевич і Станіслав Лем, лауреати Нобелевської премії з 

літератури Віслава Шимборська й Чеслав Мілош, кінорежисери Кшиштоф Зануссі та 

Аґнешка Холланд, а також папа римський Іван Павло ІІ, який відвідав Україну 2001 

року. 

У нас видають чимало перекладів польських авторів – і класиків, і сучасників. 

Особливо популярні серед українських читачів репортажистика про Україну. Достатньо 

згадати успіх книжки Зємовіта Щерека «Прийде Мордор і нас з’їсть, або Темна історія 

слов’ян». До речі, не пов’язана з Україною репортажистика теж викликає значний 

інтерес в наших шанувальників літератури факту. Наприклад, «Ґоттленд» Маріуша 
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Щиґела. Його ж «Неділя, що відбулася у середу». Або «Наша маленька ПНР» Вітольда 

Шабловського. Українці не лише частіше за інших сусідів спілкуються з поляками, 

багато хто ще й визнає, що має польське коріння. Чимало людей наполегливо шукає в 

архівах документальне підтвердження такого споріднення. Хтось заради побудови 

родоводу, відновлення історичної пам’яті конкретної родини, а хтось для отримання 

картки поляка. 

Якими українці бачать поляків? Зазвичай помічають їхню привітність, велику 

мобільність, пристрасть до подорожей. Але водночас вони надто релігійні й подеколи 

зверхньо поводяться. Що ж, це теж правда. 

Польські інституції дуже активно просувають в Україні свою культуру, зокрема 

Польський Інститут. Діє чимало товариств українських поляків. Виходять друком 

польськомовні Dziennik Kijowski та Kurier Galicyjski. Налагоджена активна польсько-

українська культурна співпраця: численні навчальні й дослідницькі програми, стипендії 

та конкурси, культурні заходи під егідою ЮНЕСКО. Цього так багато, що складно 

перелічити тут. 

Відносини між Україною та Польщею в минулому були напруженими, потім 

покращились, але віднедавна знову відчувається напруженість. Утім, історичні спогади 

й жалі подеколи штучно реанімуються, породжуючи конфлікти. Але в нас значно 

більше спільного. Польща і далі підтримує Україну.    

Українці впевнені, що зміцненню міждержавних відносин сприятиме запрошення 

поляків до України на різні культурні й наукові програми та обміни, а також економічні 

домовленості. Слід орієнтуватися на теперішнє і майбутнє, адже тут у наших країн є 

спільні інтереси та загрози. Водночас слід визнати: кожна нація має право на власну 

історію, яка подеколи конфліктує із сусідською – солодкої дружби не буває. Наші 

герої – польські вороги, польські герої – наші вороги. Але то загальноєвропейська біда. 

Попри це, країни Європи дружать і не переносять історичні травми на теперішні 

відносини. Сьогодні в нас із Польщею значно більше спільного. Війни предків не 

повинні стати війнами онуків. Тож перешкоди у відносинах існують у політичній 

площині. Чимало українців вбачає в цьому втручання Москви. Контакти між двома 

країнами активно розвиваються. Багато українців трохи вчили і розуміють польську або 

можуть вільно порозумітися з поляками. Справді, в Україні чимало мовних шкіл, де 

можна вивчити польську. Сьогодні вона тут надзвичайно популярна, бо, як кажуть, це 

наше вікно в Європу” [172].  

КЕЙС «ПОЛЬСЬКА НЕРУХОМІСТЬ». «Українці виявилися найактивнішими 

серед іноземців покупцями польської житлової нерухомості. Ті, хто обзаводиться 

квартирами в Варшаві та Кракові, або перебираються сюди назовсім, або розраховують 

на стабільний дохід від здачі житла в оренду, або купують його для дітей, які 

навчаються у Польщі. У 2017-му в польських пологових будинках з'явилося на світ 2,7 

тис. немовлят з іноземним громадянством. Це вдев'ятеро більше, ніж десять років тому. 

З них 1,6 тис.– українці. Одна з причин цього інтернаціонального демографічного 

вибуху – приплив до Польщі іноземної робочої сили,  серед якої молоді та креативні, 

зрілі і м'язисті. Наприклад, 35-річний Віктор Коновалов. 

                                                           
172 Новікова К. На перехресті Хрещатика і Маршалковської. Тиждень. 2018. №33. С. 61-63. 
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На початку 2000-х він встиг збудувати креативне агентство Live. Потім цей бренд 

продав задорого міжнародній IT-компанії Microsoft. "Для мене, 22-річного, це було 

дещо, – розповідає він тепер. – Я працюю з 14 років і без стартового капіталу". 

Будучи студентом, Коновалов став наймолодшим мільйонером України. Взявся 

за нову справу. Провалився. Відновився. Увійшов у нові бізнеси – реклама, 

альтернативна енергетика, ринок криптовалют. 

У 2012-му він продав свою частину в основному активі і поїхав із родиною до 

Польщі. Там у нього народилася дочка, і ось тоді постало питання власного житла. 

Заповзятливий українець вирішив його більш ніж успішно – купив велику квартиру в 

центрі Варшави. "А потім до нас у гості прилетіли друзі, – розповідає він. – Пройнялися. 

І роки півтора-два тому купили тут квартиру, а тепер її здають". 

Так лаконічно Коновалов описав помітний тренд, про який багато пишуть і 

говорять у Польщі. Другий рік поспіль українці посідають перше місце за обсягами 

придбання польської житлової нерухомості. З 264 тис. кв. м, що в 2017-му скупили 

іноземці, 70 тис. кв. м дісталися українцям. Таким чином співвітчизники Коновалова 

заткнули за пояс німців і британців – колишніх лідерів польського ринку. 

Артур Ковальчук, менеджер із продажу в компанії PolHome, називає НВ три цілі, 

заради яких українці активізувалися на ринку польської нерухомості. Перша – купують 

житло під здачу в оренду, що приносить близько 7–8% річних стосовно інвестицій, а це 

досить високий відсоток як для країн Євросоюзу. Друга мета – переїзд на тимчасове або 

постійне місце проживання. 

"Третя мета – відносно нова, це купівля нерухомості для дітей, які їдуть навчатися 

до Польщі", – робить висновок Ковальчук. І констатує: польський ринок нерухомості 

переживає небачений ажіотаж. 

Голос України. Навесні 2016 року польська Асоціація девелоперів записала і 

розмістила на YouTube десять коротких програм, спрямованих виключно на українську 

аудиторію. "Мета проекту, – повідомляє НВ асоціація, – допомогти українцям купити 

квартиру в Польщі". 

Всі програми озвучував 25-річний дніпрянин Іван Метеліа, в минулому – студент 

польського вузу. "Вони вирішили, що для України ролик має бути тільки українською", 

– розповідає Метеліа. 

Карол Кепка з польської Асоціації девелоперів розповідає НВ, що українці стали 

найбільшими іноземними покупцями місцевої нерухомості. "Найбільш популярними 

серед іноземців є Варшава, Краків і Вроцлав, – пояснює він. – Ці міста пропонують 

багато можливостей – робочі місця, освіту". Загалом, все те, чого так не вистачає 

українцям вдома. 

Артур Бразилевський, засновник компанії Homium, яка займається продажем 

нерухомості в Європі, називає ще кілька чинників, які стимулюють українців до 

придбання житла в Польщі: це політична та економічна нестабільність в Україні і 

крихкість національної банківської системи. Депозитні ставки тануть. Гривня 

девальвує. У такі моменти бажання вкластися у щось стійке, наприклад в іноземну 

нерухомість, як ніколи високе. 

"Коли долар штурмував позначку в 33 грн, у нас менеджери просто не встигали 

брати слухавку і відповідати на дзвінки", – згадує Бразилевський лютий 2015-го. 
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Житлове питання. Однак, українців до польської нерухомості підганяє не тільки 

потреба. Багатьох сюди приводять перспективи, що здаються необмеженими. 

Показовим є приклад Павла Ружицького, українського бізнесмена, який три роки тому 

емігрував до Польщі і вже встиг збудувати тут успішну девелоперську компанію. 

У 2015-му Ружицький переїхав із Києва у старовинне польське місто Вроцлав, де 

проживають понад 628 тис. осіб. Із них 120 тис. – студенти, місцеві та приїжджі. 

"Я поляк, – розповідає про своє коріння Ружицький. – Переїхав повністю". 

Практично відразу новий поляк закінчив місцеві курси ріелторів і став купувати 

нерухомість, щоб здавати її в оренду і з цього жити. Незабаром постукали друзі з 

України та попросилися допомогти їм придбати квартиру в Польщі. Число бажаючих 

вкластися і заробляти на польських квадратних метрах стало зростати. Коли Ружицький 

усвідомив, що метри ці – золоті, він відкрив компанію з нехитрою назвою Вроцлавське 

агентство нерухомості. 

Крім стандартного сервісу, його головний бізнес – купівля старих будинків в 

аварійному стані, їх реконструкція із розбивкою на квартири, а потім продаж. 

Прибутковість від такого виду діяльності становить 15–20%. 

"Житла не вистачає, і те, що будується, зростає в ціні, – каже Ружицький. – Ті, хто 

сидять у депозитах, акціях, прикинули, що інвестиції в ринок житлової нерухомості – 

найвигідніші в Польщі". 

Щоб вийти на таку продуктивність на ринку нерухомості, Польщі потрібно було 

розв'язати рівняння із трьома невідомими. Перше невідоме – що робити з величезним 

масивом застарілого житла, який залишився у спадок від соціалістичного минулого. 

Друге – як залучити інвесторів у будівельну сферу. І третє – де одномоментно взяти 

величезну кількість грошовитих покупців, здатних задовольнити запити девелоперів. 

Над першою невідомою чаклує бюджет Євросоюзу, який фінансує програми з 

реконструкції старого житла, його технічного й технологічного переоснащення. 

Ружицький зазначає, що в Польщі багато будинків катастрофічно низької якості. 

Зносити та будувати на їх місці нові – недоцільно. Практично всі подібні споруди 

малоповерхові, розташовані в центрах міст. Порушувати поверховість в історичних 

кварталах не можна, а значить, рентабельність такого проекту сумнівна. 

Таким чином ставку зроблено на зведення сучасного житла в нових кварталах і 

масивах. Тільки ось почали поляки не з цього. Приблизно десять років тому з багатого 

європейського заходу на небагатий європейський схід стали переїжджати фабрики та 

заводи. 

"Набудували цих фабрик стільки, що тільки лінивий не міг знайти собі роботу", – 

ріже штампом Ружицький. 

Потім сталося масове перенесення у Польщу бек-офісів транснаціональних 

корпорацій, міжнародних аудиторів, консалтингових компаній та інших. У Вроцлаві 

банк Credit Suisse зайняв чотири нові бізнес-центри, переселивши сюди IT-підрозділи. 

Це в рази дешевше, ніж утримувати дорогу армію програмістів у Цюриху або Відні. 

Ружицький козиряє переконливою статистикою: десять років тому у Вроцлаві 

було близько 250 тис. кв. м офісних центрів класу А та Б. До кінця нинішнього року 

очікується, що в сумі загальна площа офісів досягне 1,1 млн кв. м. 

Окрім того, жоден метр не пустує. "Звідки вони набирають людей? – запитує 

Ружицький і сам же відповідає: – Переважно це місцеві кадри. Тут дуже сильна 
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університетська база. Щороку випускається купа людей, які знаходять хорошу роботу з 

хорошою зарплатою в престижній компанії". 

Мінімальна зарплата – 2,5 тис. злотих (€590). Ті, хто в'їхав у офісні центри, менше 

€1 тис. не отримують. За рік-два можуть дорости до € 2–3 тис. Іпотечне кредитування 

більш ніж доступне. Річна ставка – 4%, максимальний термін – 30 років. До того ж на 

іпотечний кредит можуть претендувати не тільки поляки, а й всі іноземці, що легально 

тут працюють. 

Хоча для того, щоб змусити ринок нерухомості заворушитися, навіть усього цього 

мало. Для тих, хто купує житло і потім здає його в оренду, введено фіскальні пільги – 

податок на доходи з фізосіб – 8,5%. А якщо річний дохід від оренди житла перевищує 

100 тис. злотих (€23,5 тис.), то на суму, що перевищує цей ліміт, нараховується податок 

у 12,5%. Що значно нижче за стандартний збір із доходів фізосіб – 19%. Захід виявився 

дієвим. 

Перші іноземні девелопери прийшли на місцевий ринок житлової нерухомості з 

Німеччини, Франції, Нідерландів, Швеції. Для них 10% річних виглядають прибутком 

космічного розміру. А міжнародна конкуренція змушувала всіх діяти швидко і 

виставляти реальні ціни. 

Ружицький розповідає НВ, що зустрічав у Польщі й українських девелоперів. 

Утім, вони не виглядали задоволеними. Адже вдома правила гутаперчеві, конкуренція 

низька, норма прибутку висока – до 50%. 

"Все добре, – з усмішкою переказує розмови з ними Ружицький, – але заробітки 

тут якісь не дуже. Не збуджують". 

З українцями або без, польський ринок нерухомості на підйомі. Катажина 

Куневич, партнер польської консалтингової компанії на ринку нерухомості REAS, 

розповідає НВ, що з 2015 року зростання продажів квартир стало систематичним. Та й 

перша половина 2018-го підтвердила, що попит на первинному ринку не слабшає. В 

даному сегменті Польща зберігає лідерство в країнах Центральної та Східної Європи. 

Ось тому підтвердження: за останні п'ять років у цій частині світу зведено 1,5 млн 

квартир, із них майже 800 тис. (53%) – в Польщі, до того ж 6% із них – у Варшаві. Таким 

чином польська столиця перетворилася на найбільший ринок житла в регіоні. 

Бразилевський, засновник компанії Homium, наводить цифри, які підігрівають 

попит на польське житло серед земляків. Здати в оренду житло приносить у середньому 

7% річних від суми інвестиції. А подорожчання самого активу на 3–5% на рік робить 

внесок у польський новобуд доцільним. 

"Новобудови Варшави в тих районах, у яких ми пропонуємо, за останні два місяці 

зросли [в ціні] на 10%", – хвалиться Бразилевський. 

Він рекомендує для оптимальної віддачі купувати столичне житло вартістю €80–

100 тис. Водночас мінімальна ціна житла у Варшаві – €45–50 тис., у Кракові, Познані, 

Вроцлаві – на 15–20% нижча. 
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ГАРНИЙ ВИБІР: Сучасний район, оригінальний дизайн, сонячна архітектура – 

і все це на березі річки Мотлава у Гданську 

Польська квартира. Попит на нерухомість серед старих і новонавернених поляків 

зростає. Віктор Коновалов купив свою 100-метрову квартиру в престижній новобудові 

у центрі Варшави за $200 тис. Панорамний краєвид, по сусідству – королівська 

резиденція, озеро, доглянутий дворик, охорона. 

Зараз для своїх дедалі вищих потреб він шукає нову квартиру – пентхаус. А цей 

вид житла у великому дефіциті. Велику частину таких квартир було викуплено ще п'ять-

шість років тому, до того ж теж земляками Коновалова. 

"Тут ходили легенди, що приїжджали люди з Києва і купували все за кеш, – 

говорить він. – Тоді ще можна було купувати за готівку. Зараз це карається". 

Нові часи приводять до Польщі новий клас покупців. Нині найпопулярніші 

квартири в Польщі – малометражки – 50–55 кв. м. Як для європейської столиці вони 

коштують недорого – в середньому €70 тис. 

Коновалов зазначає: подібне житло популярне серед українських студентів. Щоб 

не платити п'ять років дорогу оренду (€600–800 на місяць), їхні батьки дедалі частіше 

воліють купити чадам житло, сподіваючись, що витрати можна буде окупити в 

майбутньому за допомогою продажу або здачі квартири в оренду. 

Втім, тепер це свято життя під загрозою. Одна з причин – дефіцит місць для 

ділянок будівництва. Хоча в липні в Польщі було прийнято закон про дерегуляцію на 

ринку землі. Тобто спрощується доступ до місць, які не призначені безпосередньо для 

будівництва. Наприклад – до земель сільгосппризначення, що потрапили в межі міста. 

Раніше будувати на них було практично неможливо або потрібно було витрачати роки 

для отримання дозвільних документів. 

Ще одна перешкода для зростання будівництва на польському ринку – це 

згортання державної програми MdM (будинок для молоді), яка передбачала пільгове 

фінансування житла для потреб молодих поляків. 



229 

"Відсутність субсидій знизить відносну привабливість первинного ринку щодо 

вторинного ринку, – прогнозує Куневіч. – Попит буде знижуватися, але це може 

збільшити попит на ринку оренди". 

Схоже, саме на цей ринок і зробить ставку уряд. На початку серпня президент 

Польщі Анджей Дуда підписав закон про держдопомогу в покритті витрат на оренду 

квартири. Не для всіх – але для багатьох. У польському уряді розраховують, що ці 

витрати будуть компенсовані зростанням інвестування в будівництво дохідних 

будинків. 

У 2019 на субсидії виділять 200 млн злотих (€47 млн). До 2034-го ця сума буде 

щорічно збільшуватися на ті ж 200 млн злотих, поки не доросте до 3,2 млрд злотих на 

рік (€751 млн за сьогоднішнім курсом). 

Ось чому Куневич, партнер REAS, налаштована більш ніж оптимістично. Рівень 

і темпи продажів усе ще високі. Навіть якесь уповільнення ніяк поки не загрожує 

компаніям в їхньому прагненні інвестувати в нові будівництва. 

"Розробники та інвестори можуть підготуватися до можливих змін на ринку, – 

робить висновок Куневіч. – Це, безсумнівно, збільшує відчуття безпеки» [173].  

КЕЙС «МІСЦЕВІ ВИБОРИ В ПОЛЬЩІ».  «Офіційному Києву варто взяти до 

уваги нові тенденції в польській політиці. Місцеві вибори в Польщі, що відбулися в 

неділю 21 жовтня 2018 р., засвідчили стабільну підтримку правлячої популістської 

партії "Право і справедливість" (ПіС) у провінції й продемонстрували зростання 

підтримки проєвропейської опозиції в містах.  

"Право і справедливість" здобула найкращий результат (33%), але аж ніяк не 

поліпшила свої досягнення у порівнянні з парламентськими виборами 2015 р., коли 

мала підтримку 37% виборців. Водночас опозиційна "Громадянська коаліція", до якої 

входять "Громадянська платформа" (ГП) і партія "Сучасна", змогла набрати 26,7%. У 

Варшаві представник опозиції переміг на виборах мера у першому турі. Кандидати від 

опозиції здобули перемогу або вийшли з великим відривом у другий тур виборів у 

Любліні, Лодзі, Познані та Вроцлаві. 

Крім того, "Польська селянська партія" отримала 13%, і у разі укладання угоди про 

партнерство з "Громадянською коаліцією" опоненти правлячої партії можуть отримати 

більшість у сеймиках низки важливих регіонів країни. Місцеві вибори у Польщі стали 

лакмусовим папірцем для виборів у Європарламент і виборів Сейму Польщі, які 

відбудуться наступного року. І в цьому полягає їх важливість. 

На момент написання матеріалу ще не всі остаточні підсумки місцевих виборів у 

Польщі було опубліковано, а по деяких великих містах, наприклад по Кракову, стало 

ясно, що потрібно провести другий тур, аби визначити переможця на виборах мера. 

Другий тур голосування відбудеться 4 листопада. 

Утім, уже опубліковані Національної виборчою комісією результати свідчать про 

те, що виборець жваво цікавився виборами. Явка становила 54%, що стало рекордним 

показником для місцевих виборів у Польщі з 1989 р. На такому тлі між партією влади й 

опозицією не на жарт розгорнулася боротьба за ключові регіони. 

У Вармінсько-Мазурському воєводстві опозиційна "Громадянська коаліція" 

здобула 30,4% голосів, а це означає, що в сеймику буде 12 депутатів від цієї політичної 

сили. На другому місці – "Право і справедливість" із 28,15% голосів, яка одержала 11 
                                                           
173 Пасховер А. Польські новосели. Новое время. 2018. №29. С. 26-29 
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мандатів, і на третьому місці – "Польська селянська партія" з 19,64% голосів виборців, 

а це означає, що в сеймику буде сім депутатів від цієї партії. 

На виборах у сеймик Мазовецького воєводства правляча партія "Право і 

справедливість" отримала найбільшу кількість мандатів – 24. На другому місці – 

"Громадянська коаліція" (18 мандатів), а на третьому – "Польська селянська партія" 

(вісім мандатів). 

Не чекаючи остаточних результатів, лідери як правлячої партії, так і опозиції 

заявили про перемогу на місцевих виборах. За словами Ярослава Качинського, лідера 

партії "Право і справедливість", його політсила перемагає на місцевих виборах уже 

четвертий раз підряд, і, на його думку, це хороший знак на майбутні вибори.  

Водночас лідер "Громадянської платформи" Гжегож Юліуш Схетина назвав вибори 

хорошим знаком для опозиції: "Нині ми зробили перший крок до нашої перемоги в 

майбутньому". 

Експерти – як польські, так і міжнародні – в один голос зазначають, що "Право і 

справедливість" зберігає високий рівень популярності завдяки хорошому стану 

польської економіки, реформі сектора соціального забезпечення і націоналістичній 

риториці. Напередодні виборів Ярослав Качинський закликав до найтіснішої 

консолідації суспільства через зміцнення місцевого і загальнопольського патріотизму, 

посилення співробітництва між центральною і місцевою владою. За його словами, все 

це – конче потрібні умови для того, щоб поляки за відносно короткий час досягли рівня 

життя країн Західної Європи. 

В опозиційному таборі, навпаки, зазначають, що вибори продемонстрували розкол 

між настроями в місті й селі. Правлячій партії вже не вдається бути переконливою для 

всієї нації, а більш ліберальний і проєвропейськи налаштований міський електорат 

відмовляється підтримувати кандидатів від ПіС. Одним із провальних епізодів у 

кампанії правлячої партії на місцевих виборах були заяви кандидата від консерваторів 

на мера Варшави Патріка Якія, котрий пообіцяв, що уряд уріже фінансування регіонам, 

де переможе опозиція. А буквально за кілька днів до виборів ПіС запустила рекламну 

кампанію з обвинуваченнями на адресу опозиції, що та прагне наводнити країну 

біженцями з мусульманських країн. Хоча міграційна криза у Європі помітно ослабла, 

тема християнської Польщі, на яку насідають з усіх боків мусульманські біженці, 

залишається одним зі стовпів партійної ідеології ПіС. Цю рекламу розкритикували 

навіть представники праворадикального табору. Кшиштоф Босак – представник 

"Національного руху", партії, що також виступає проти допущення мігрантів до 

Польщі, назвав кампанію правлячої партії "огидною, цинічною, недолугою й дурною 

пропагандою". 

Очевидно, все це відіграло свою роль у тому, що у Варшаві опозиційний кандидат 

Рафал Тшасковський набрав 56,67% голосів, тоді як Патрік Якій зміг здобути лише 

28,53%. Це далеко не єдиний приклад поразки кандидата від правлячої партії у великих 

містах країни. Наступного року міста можуть стати оплотом для перемоги ліберальної 

опозиції на парламентських виборах. 

Чи зроблять висновки з цих прорахунків у правлячій партії, поки що неясно. Для 

Качинського і його прихильників нині важливо демонструвати єдність лав. Як 

висловилася трохи раніше Беата Шидло, віце-прем'єр польського уряду: "Король має 
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бути один. Королем, головою є Ярослав Качинський. Він був, є і буде керівником 

"Права і справедливості", і тут нічого не зміниться". 

Утім, зберігати монолітність лав правлячої партії буде все складніше на тлі 

постійних сперечань Варшави з органами Євросоюзу (чи то щодо міграційної політики, 

чи то охорони кордонів, чи то правової реформи) і зміни настроїв у середовищі 

польського суспільства. Навіть у лавах чиновництва є люди, які оцінюють інакше, ніж 

"король", виклики, що стоять перед Польщею. 

За кілька днів до місцевих виборів зі свого поста був змушений піти заступник 

міністра інвестицій і розвитку Павел Хорунжий. Усупереч панівній в правлячій партії 

думці й емоціям з боку простих поляків, він не раз привселюдно заявляв, що економічне 

зростання Польщі надалі неможливе з наявним у країні людським потенціалом. Він 

виступав за допущення в країну трудових мігрантів, пропонуючи уряду вже тепер 

подумати над програмами довгострокової інтеграції та асиміляції трудових мігрантів, 

ратуючи, насамперед, за залучення українців. 

Згідно з даними Центру дослідження питань міграції у Варшавському університеті, 

до 2050 р. у Польщі житимуть 3,8 млн іноземців, переважно з України та країн Азії. 

Нині населення Польщі становить 38 млн. В інтерв'ю для Dziennika Gazety Prawnej 

раніше у цьому році Хорунжий говорив про відкритість Польщі саме для країн 

"ментально близьких", інтеграція громадян яких у польське суспільство може бути 

швидшою.  

Очевидно, цю позицію керівництво правлячої партії поки що не сприймає (що й 

спричинило відставку Хорунжого), з огляду на атмосферу, яку створюють офіційні 

польські ЗМІ щодо трудової міграції, зокрема українців. Кількість наших громадян, що 

працюють у Польщі, за деяким даними, вже давно перевалила за 1 млн чоловік, і, 

можливо, вже на майбутніх виборах парламенту в Польщі тема їх інтеграції стане 

однією з гарячих під час політичних дебатів. 

Також не слід забувати про 60-тисячну (за переписом 2011 р.) українську діаспору 

в Польщі. Польські українці на місцевих виборах також висували своїх кандидатів. 

Через виборчі комітети різних регіонів понад 90 кандидатів від української громади 

боролися за місця в сеймиках і радах гмін, посади бургомістрів і війтів, повідомляє 

газета "Наше слово", найстарше українське видання в Польщі. Уже відомо, що чотири 

українці стали членами органів самоврядування у Підляському воєводстві.  

Слід зауважити для порівняння, що торік німцям у Польщі (148 тис., за офіційними 

даними) дозволили створити свою національну регіональну партію. Німці – єдина 

нацменшина в Польщі, що має свій національний виборчий комітет, делегати від якого 

висувалися на місцеві вибори в Польщі. Так, в Опольському воєводстві за німецьких 

кандидатів віддали 14% голосів, що доводить ефективність такого методу політичної 

боротьби. Офіційному Києву варто взяти до уваги ці нові тенденції в польській політиці, 

щоб у майбутньому було легше виходити із ситуації, коли українці стають заручниками 

складних питань міждержавних відносин, які постійно ставить на порядок денний 

двосторонніх відносин правляча нині в Польщі партія» [174]. 

 

 

                                                           
174 Коваль О. Місцеві вибори в Польщі: кожен уважає себе переможцем. Дзеркало тижня. 2018. №40. 
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4.2. “Drang nach Westen!” 

 

КЕЙС «ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ». «Нам потрібні в Німеччині нові Ангели Меркель в 

уряді і нові Марілуїзе Бек у парламенті. Два німецьких візити до України – 

федерального президента Штайнмайєра і міністра закордонних справ Мааса, або ж 

колишнього та нинішнього шефа дипломатії – важливі не тільки тим, що відбулися 

впродовж рекордних чотирьох днів. Вони також нагадали нам про наявність різних 

підходів до стримування Росії у межах навіть однієї політичної сили в Німеччині (у 

випадку з президентом та міністром – Соціал-демократичної партії).  

Також ці візити стали демонстрацією того, що німецька політика стосовно 

України – це не лише про Схід України. Штайнмайєр для свого візиту обрав Київ і Львів 

(хоча українська сторона, за деякою інформацією, пропонувала йому Харків). Тобто 

обрав "мирну" Україну, подалі від лінії фронту. І в цієї мирної України, судячи з виступу 

Штайнмайєра у Могилянці, основними проблемами є корупція та "агресивний, 

ізоляціоністський націоналізм". 

Візит Мааса, навпаки, – мав чітко виражену безпекову складову з наперед 

запланованою поїздкою на Схід України. Це теж зрозуміло: одним із завдань для себе 

німецький міністр бачить відновлення роботи Нормандського формату.  

Два візити дають нам привід підбити підсумки ситуативного партнерства між 

Україною та Німеччиною, яке сформувалося після початку російської агресії в Україні 

і якому, судячи з різних ознак, складно перерости в стратегічне.  

Можливо, слід чесно визнати: доки сприйняття України багатьма німецькими 

колами формуватиметься через призму "спочатку Росія", а нову східну політику 

затьмарюватиме ностальгія за ostpolitik часів Брандта і з фокусом на Москву, –Україна 

постійно шукатиме ознаки "шрьодеризації" в діях свого партнера, і їй постійно 

ввижатимуться обриси нового пакту Молотова–Ріббентропа, апеляція до якого стала 

улюбленою вербальною (і безвідповідальною) розвагою для багатьох українських 

політиків та стратегів. 

Останні чотири роки наші відносини перебували на своєрідному 

випробувальному терміні. За цей час ми змінили думку про Меркель, але, схоже, так і 

не повірили Німеччині. Питання, на яке сьогодні нам варто відповісти: чи Україна 

достатньо своїх зусиль інвестувала в україно-німецькі відносини за цей період, чи 

тільки тимчасово використовувала Німеччину та її канцлера для стримування Росії? 

Причому не завжди вдало, коли брати до уваги Північний потік-2. 

Донбас і газ. Хоч би як парадоксально це звучало, анексія Криму Росією та війна 

на Донбасі найбільше зблизили Україну і Німеччину. Незважаючи на певні нюанси в 

позиціях щодо виконання Мінських домовленостей, Меркель за ці роки стала 

своєрідною міжнародною mutter і для українців. Вона не побоялась інвестувати свою 

політичну репутацію і непропорційно велику кількість своєї енергії в українське досьє. 

Німеччину, на відміну від підписантів Будапештського меморандуму, ніщо не 

зобов'язувало вступити в дипломатичний бій за відновлення територіальної цілісності 

України. Однак у перші роки війни саме Меркель виявилася – з легкого благословення 

Америки Обами – найбільш відданою справі зупинити війну на Донбасі. Адже 

насправді німці вступили в бій не тільки й не так за Україну (не потрібно тішити себе 

ілюзіями). Вони вступили в бій за відновлення важливого для них міжнародного 

порядку, який базується на праві і правилах (rules-based order). Просто так склалося, що 

цей порядок був порушений Росією саме в Україні. Вирішення конфлікту в Україні 
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могло б стати першою важливою перемогою зовнішньої політики Німеччини за межами 

ЄС. 

Однак примарні шанси на швидке врегулювання, виснажлива й затяжна 

коаліціада в Німеччині, чіткий фокус у переговорах навколо Донбасу на миротворчій 

місії ООН за лідерства спецпредставника США Курта Волкера (хоч і в тісній 

координації з німцями, зокрема послом в ООН Крістофом Хойзгеном) – зробили свою 

справу. А саме – питання Донбасу, яке найбільше поєднувало Київ і Берлін останніми 

роками, трохи відійшло на другий план у двосторонньому діалозі. Можливо, тимчасово. 

З огляду на те, зокрема, що американсько-російський трек забуксував, а Курт Волкер, 

поставлений росіянами в режим ігнору, незабаром може обійняти іншу, важливішу 

посаду в Держдепартаменті. 

Так чи інакше, замість питання, яке найбільше об'єднало Київ і Берлін останніми 

роками, на авансцену вийшло питання, яке нас чи не найбільше наразі роз'єднує (якщо 

не брати до уваги інтеграцію України в НАТО): Північний потік-2.  

Крім усіх відомих аргументів і контраргументів сторін, бачимо концептуальну 

відмінність у підходах до проекту газопроводу: якщо в Україні свято переконані, що 

цей проект є важелем впливу Кремля на Німеччину і ЄС, то в Німеччині багато хто 

переконаний, що з допомогою цієї труби Берлін матиме важіль впливу на Росію, певний 

стримуючий чинник в умовах нової "холодної війни". Так само, як свого часу 

домовленість Віллі Брандта про газ в обмін на труби начебто утихомирювала 

Радянський Союз. Проблема тільки в тому, що, як продемонстрували останні чотири 

роки, тісні торгівельні відносини Росії із Заходом не є запобіжником від її агресивних 

дій. 

Очевидно, що з німцями потрібно говорити й далі і спільно з союзниками у цьому 

питанні добиватися зупинки зазначеного проекту. Але є й питання до української 

сторони: чому не можна було аргументовано й однозначно говорити про Північний 

потік-2 раніше? Чому реальна, видима кампанія проти проекту почалася лише в останні 

півроку? І чому не можна синхронізувати сигнали, які йдуть з України і визначають 

нашу позицію? Щоб не складалося враження, що сьогодні ми вступаємо в переговори 

про збереження транзиту через Україну, навіть за наявності в майбутньому Північного 

потоку-2, і Меркель це питання починає активно лобіювати в Путіна, – а завтра ми вже 

кажемо, що нас влаштовує тільки одна домовленість: зупинити проект повністю. Інакше 

кажучи, ми боремося за збереження свого транзитного статусу – чи ми боремось і за 

скасування проекту загалом? Із заяв Штайнмайєра в Києві випливає, ніби німці 

зрозуміли, що нам головне – зберегти транзит.  

Не Меркель єдиною. Як нам далі вибудовувати відносини з Німеччиною, маючи 

стару коаліцію, але новий уряд? Зрозуміло, що проводити безтурботну Меркель-

центричну політику стосовно Німеччини вже неефективно. Не тільки тому, що Меркель 

може залишити позицію лідера партії і канцлера країни навіть раніше, ніж спливуть 

повноваження її четвертого терміну. І в України на все-про все є якихось років два, аби 

навчитися системно працювати з Берліном, безвідносно до перебування Меркель в офісі 

канцлера. А й тому, що, навіть перебуваючи на посаді канцлера, їй сьогодні дедалі 

складніше впоратись із тими трьома завданнями, які є критично важливими для України 

в контексті нашого головного завдання після анексії Криму: не програти війну Росії. Ці 

завдання: зберегти єдність щодо України в самій Німеччині; зберегти єдність щодо 

України в Європейському Союзі; та зберегти єдність щодо України в 

трансатлантичному вимірі.  
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Забезпечити єдність щодо України на рівні німецьких політичних еліт Меркель 

справді стає дедалі складніше. Деякі німецькі співрозмовники запевняють, що в 

Німеччині залишилася тільки одна партія без прихильників пом'якшення чи зняття 

санкцій із Росії – це Партія зелених. Наскільки крихка для України ситуація, свідчить 

реакція на заяви Гайко Мааса про "агресію" Росії в Україні. Тобто на те, що Маас назвав 

агресію агресією. Навіть серед дружніх до України християнських демократів ожило 

певне занепокоєння, чи раптом не займається Маас із допомогою таких заяв 

"вербальною ескалацією" відносин із Росією? У його рідній партії після таких заяв 

критика була ще більш нищівною. Є підстави вважати, що жорстка позиція Мааса 

стосовно Росії – це не просто його переконання. Це ще й бажання виокремити себе на 

тлі попередніх міністрів – Штайнмайєра та Габріеля, які були відомі саме примирливим 

тоном щодо дій Путіна. Тепер запитання: зазнавши партійного тиску після обраної ним 

як міністром лінії щодо кваліфікації дій Путіна, чи захоче Маас і надалі вигідно 

"вирізнятися" на тлі своїх попередників саме за рахунок жорсткішої російської лінії? 

Схоже, в німецьких елітах і суспільстві особливого запиту на неї немає. Але є запит на 

діалог. Не забуваймо, що німецька зовнішня політика – це політика консенсусу та 

компромісу.  

Ускладнює ситуацію і позиція низки земель, які продовжують парад проти 

санкцій, нав'язуючи в дискурсі думку, що санкції – неефективні й конфлікту на Сході 

України жодним чином не вирішують. "У суспільних дебатах у Німеччині знов і знов 

постає питання: власне, чому ми вступаємо в конфлікт із Росією через Україну? Адже 

Росія – важливіший партнер Німеччини. Не варто так сильно навантажувати ці 

відносини проблемами в Україні", – зазначив один із німецьких експертів у дослідженні 

Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) "Україна очима 

Німеччини", презентованого в Києві GIZ із Центром "Нова Європа".  

Саме тому Україні слід істотно "децентралізувати" свою політику щодо 

Німеччини. "Освіжити" й перезапустити понад півсотні партнерств між українськими 

та німецькими містами, включати землі (особливо східні) у програми візитів 

українських делегацій. Залучати якомога більше українців, до чийого голосу в 

Німеччині дослухаються. Зазвичай це не політики, а митці, яких запрошують говорити 

про політику (помітили, як ряснів виступ Штайнмайєра цитатами Сергія Жадана?). 

Важливо доносити успішні історії бізнесу. Так сталося, що коли німці говорять про 

Україну, вони акцентують на безпеці, але не на бізнес-можливостях. Звісно, понад 1000 

німецьких компаній, які працюють в Україні, – це не 6000, що були в Росії до війни, але 

це вже теж показник. Як і чотири нових заводи, які планують відкрити нинішнього року 

в Україні компанії LEONI, FIXIT GRUPPE, KOSTAL, KLINGSPOR.  

Окремий суперважливий пункт – робота з Бундестагом. В Україні традиційно 

недооцінювали його роль. Тепер, коли добре обізнані в українських справах політики 

не брали участі в чергових виборах (Марілуїзе Бек, Франц Йозеф Юнг, Гернот Ерлер, 

Карл Георг Вельман), виникла гостра потреба у створенні нового кола друзів України в 

Бундестазі. Інтерес із німецького боку є. Ряд новобраних депутатів уже відвідали Київ. 

Зокрема й представницька делегація соціал-демократів, яка побувала також на Сході 

України. Німці нарікають, що українські партнери начебто чекають спеціального 

запрошення з Берліна. Натомість українські парламентарії теж мусять активніше 

ініціювати різні форми співпраці з останніми. Включно з поїздкам на округи одне 

одного.  
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Інакше кажучи, нам потрібні в Німеччині нові Ангели Меркель в уряді і нові 

Марілуїзе Бек у парламенті. Але для того, щоб це відбулось, Україна має надавати 

аргументи на користь їхнього інвестування в нашу країну, а не проти нас. Аргументи у 

вигляді фактів про конкретні, видимі зміни, які б руйнували уявлення німців про 

Україну як країну виключно чотирьох німецьких "K" – кризи, корупції, війни та Криму, 

що панують сьогодні. Німецькі політики й експерти переконані: майбутнє України 

залежить виключно від її спроможності провести внутрішні трансформації. Судова 

реформа, боротьба з корупцією та деолігархізація – важливі індикатори для німців, що 

ці трансформації відбуваються. "Доки Україна є державою-рантьє, в якій домінують 

олігархи, в її політичному устрої не зміниться нічого", – каже один із німецьких 

експертів.  

Звісно, україно-німецькі відносини не перебувають у вакуумі. І тут ми 

повертаємося до другого, й особливого третього завдання Меркель – посприяти в 

забезпеченні трансатлантичної єдності щодо України. Точніше, її неспроможності 

робити це за Трампа так, як було за Обами. Подейкують, українській делегації перед 

зустріччю з американським президентом навіть окремо рекомендували не згадувати ім'я 

Меркель під час переговорів. Меркель і сама, схоже, не особливо бажає асоціюватися з 

Трампом, зважаючи на антитрампівські настрої серед німців (він менш популярний, ніж 

Путін). На жаль, Україні дедалі частіше доведеться вибирати сторону в 

трансатлантичному протистоянні із його загостренням. Ми вже по різні боки барикад із 

Німеччиною у питанні санкцій щодо компаній Північного потоку-2, а зі Сполученими 

Штатами – схоже, в питанні нових тарифів на імпорт у США сталі та алюмінію. 

Поважна німецька делегація, яка відвідала Київ в один день зі Штайнмайєром, активно 

допитувалась, якою є позиція України в питанні іранської угоди та виходу Трампа з неї 

(цікаве запитання, до речі). Що ж, ситуативні партнерства продовжують упевнено 

витісняти стратегічні» [175]. 

КЕЙС «ЧОМУ І ЯК УКРАЇНА ПОВИННА ВІДКРИТИ СЕБЕ ДЛЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ». «Київ може прискорити інтеграцію України в Європу, 

підтримати українську економіку та посилити національну безпеку шляхом надання 

всім громадянам ЄС автоматичного права на проживання та на працевлаштування. 

Останні дані Служби статистики ЄС Eurostat показали, що кількість українців, які 

отримали посвідку на проживання в Євросоюзі за останній рік, більша, ніж 

представників інших націй, що не є членами Євросоюзу.  Приблизно 662 тисячі 

українців отримали такий дозвіл у ЄС тільки 2017 року. Таким чином, кількість 

українців, які інтегруються щороку в Євросоюз, приблизно еквівалентна населенню 

Чорногорії – офіційного кандидата на членство в ЄС і новоспеченого члена НАТО. 

Європейські країни, крім Польщі та інших держав – традиційних цілей трудових 

мігрантів з України, чимдалі більше цінують якість праці українців, послуг, які вони 

надають, їхнє вміння призвичаюватися й приязну вдачу. Деякі країни навіть планують 

надалі відкривати свої ринки праці спеціально для кваліфікованих мігрантів. 

Наприклад, у Німеччині обговорюється (щоправда, звичайно, не зовсім з 

альтруїстичних міркувань) новий закон про імміграцію. Ця тенденція, імовірно, 

збережеться і в наступні роки. Крім того, цілком імовірно, що Велика Британія після 

                                                           
175 Гетьманчук А. Україна – Німеччина: ситуативне партнерство, яке не стало стратегічним. Дзеркало 

тижня. 2018. №21. С. 4.  
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Брекзиту згодом прийматиме українських трудових мігрантів відповідно до правил, які 

поширюватимуться й на інших європейців. 

Для сотень тисяч українців такі європейські свободи, як право працювати на 

законних підставах, довгострокове проживання та надання своїх послуг у всьому ЄС, 

як і в Європейській економічній зоні, набувають реальних обрисів. Ці права відомі як 

свобода переміщення робочої сили та послуг на Європейському єдиному ринку. Вони 

включають право на проживання для осіб з незалежними фінансовими можливостями. 

Однак цей специфічний тип європейської інтеграції України як і раніше значною 

мірою є однобічним рухом. У протилежному напрямку, тобто з ЄС в Україну, припливу 

переселенців, студентів і робочої сили дуже мало. Однією з причин, що перешкоджає 

трудовій та іншій імміграції жителів ЄС та інших західних країн в Україну, є те, що для 

отримання посвідки на проживання та дозволу на роботу потрібна безліч документів. 

Українська імміграційна політика в цілому, звичайно, є ліберальною до заявників з 

країн Західної Європи. Проте громіздкі українські процедури отримання однорічної чи 

десятирічної посвідки на проживання на сьогодні є серйозним випробуванням, до якого 

більшість громадян ЄС не звикла через відсутність таких бюрократичних перешкод 

усередині Євросоюзу.  

Наприклад, для подачі заявки на тимчасове проживання в Україні потрібно не менш 

як дев'ять різних документів, причому щоб отримати деякі з них, слід подати додаткові 

клопотання і документи. Ці та схожі проблеми поглиблюються деякими, скажімо так, 

"особливостями" пострадянської бюрократичної системи України. У результаті 

громадян ЄС, які оселилися в Україні навіть на обмежений строк, небагато.  

Нещодавно Україна розпочала процес змін своєї Конституції (22 листопада 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про внесення змін до 

Конституції в частині закріплення стратегічного курсу держави на набуття 

повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО), щоб підкреслити ще 

демонстративніше, ніж раніше, своє прагнення повністю інтегруватися в ЄС і НАТО. 

Українські політики, активісти, інтелектуали і дипломати щотижня заявляють про 

бажання України прискорити процес повного входження до ключових організацій 

Заходу. Однак поступове входження України до західних структур залежить не тільки 

від такого роду фундаментальних геополітичних кроків і пов'язаної з ними технічної 

оцінки Брюсселем того, скільки європейських стандартів втілив Київ у життя в 

результаті проведення нагальних внутрішніх реформ.  

Європейська інтеграція є також процесом, який Україна може розвивати на рівні 

життя громадян ЄС в Україні. Ба більше, Київ може самостійно, незалежно від 

Брюсселя, зміною прерогатив, формулювання та практики своєї імміграційної, 

зовнішньої, ринкової, демографічної та інших видів політики сприяти своєму 

зближенню з Брюсселем як штаб-квартирою ЄС і НАТО. До того ж це може бути 

зроблено задовго до початку переговорів України про вступ до Європейського Союзу і 

Північноатлантичного альянсу. 

Після Помаранчевої революції 2005 року Україна ухвалила одностороннє рішення 

про скасування візового режиму для короткострокових візитів громадян ЄС і деяких 

інших країн. Через дванадцять років, 2017 року, ЄС, у свою чергу, дозволив громадянам 

України вільно переміщатися на короткостроковій основі в межах Шенгенської зони. 

Правда, так званий План дій стосовно лібералізації візового режиму, що й дав цей 

довгоочікуваний результат, не був проектом, який залежав тільки від українських 

регуляторних правил для іноземних громадян. Проте прискоренню реалізації цього 
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Плану, безперечно, допомогло те, що Київ міг вказувати Брюсселю на вже 

лібералізовані правила в'їзду в Україну для власників паспортів ЄС. 

Після цього позитивного досвіду настав час для Києва зробити наступний крок 

(який чимось нагадує українське одностороннє рішення 2005 року), для того щоб 

навернути європейців до України, для постійної інтеграції країни в європейські процеси 

і для підготовки вступу України до ЄС. Це може також стосуватися громадян інших 

дружніх країн, таких як США, Канада, Швейцарія, Норвегія або Австралія. Верховна 

Рада могла б полегшити видачу дозволів жителям Заходу, які розглядають можливість 

проживання, навчання та/або роботи в Україні на тимчасовій або постійній основі.  

З різних міркувань Київ міг би в односторонньому порядку надати всім громадянам 

ЄС і деяких інших країн свободу пересування робочої сили та послуг, як це передбачено 

в рамках Єдиного європейського ринку, до якого Україна прагне приєднатися. Цей 

дозвіл для певних іноземців містив би право жити в Україні як особам з незалежними 

фінансовими можливостями, тобто дозвіл, що є одним з базових привілеїв 

європейського громадянства. 

Ці свободи і права для громадян Заходу Верховна Рада могла б надати новим 

окремим законом, у якому підкреслювалися б інтеграційні амбіції України щодо ЄС і 

НАТО. У цьому законі могли б бути сформульовані права, аналогічні тим, якими 

послуговуються люди, що переміщаються в межах ЄС. Це означало б, що цими правами 

можна було б користуватися без подачі заяви про надання посвідки на проживання, а 

просто надавши дійсний паспорт держави – члена ЄС або паспорт іншої дружньої 

країни та зареєструвавшись за місцем проживання в Україні. Така проста процедура 

дозволила б громадянам ЄС і деяких інших західних країн працювати в українських 

компаніях, створювати свій бізнес, навчатися в українських навчальних закладах, 

працювати фрилансерами, жити в Україні на свою іноземну пенсію тощо, а також 

сплачувати податки українській державі. 

Таке благородне правове регулювання не тільки полегшило б життя західним 

друзям України, які хотіли б перебувати якийсь час чи навіть назавжди осісти, 

наприклад, у Києві, Львові, Одесі або Харкові. Запровадження такої політики принесло 

б користь і Україні. Україна нині щороку втрачає сотні тисяч людей як через негативний 

коефіцієнт народжуваності та високої смертності, так і в зв'язку з великою еміграцією 

українців – і не тільки на Захід. Таким чином нові жителі з ЄС та інших дружніх країн 

допомогли б пом'якшити демографічний дефіцит України, який чимдалі зростає.  

Коли в'їзд і виїзд стане необтяжливою для європейців та американців процедурою, 

це сприятиме інтенсифікації економічного обміну з Заходом. Прямі іноземні інвестиції 

зможуть легше зайти в Україну, якщо підприємці, менеджери і навіть цілі компанії 

матимуть змогу без бюрократичних перешкод переміщатися з ЄС в Україну. Просте 

правове формулювання імміграційного та трудового законодавства для іноземних 

громадян зробить істотно сприятливішим економічний клімат в Україні, 

опосередковано допоможе створенню нових робочих місць і для її громадян, сприятиме 

збільшенню припливу твердої валюти з ЄС в Україну. Західні громадяни в Україні 

вимагатимуть від українських урядових установ, комерційних компаній, медичних 

закладів, державних або приватних шкіл і багатьох інших інстанцій уваги, підзвітності, 

надійності та прозорості такого ж рівня і такої ж якості, що й у рідних для них країнах. 

У результаті це сприятиме поліпшенню стандартів послуг та обслуговування в Україні.  

Понад те, представники західних країн, які переїхдуть в Україну на тривалий період, 

поступово змінять ставлення до України на своїй батьківщині і, відповідно, її імідж на 
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Заході. Громадяни ЄС, які проживатимуть в Україні, позитивно, авторитетно й 

реалістично доноситимуть інформацію про українську дійсність своїм співвітчизникам. 

Більше людей з Заходу приїжджатимуть в Україну як туристи, відвідуючи своїх родичів 

і друзів, які живуть в Україні. Ці візитери також сприятимуть поліпшенню іміджу 

України за кордоном. Таким чином Україна поступово стала б частиною ментальної 

карти Європи для громадян ЄС. 

Велика кількість громадян з Європи та Північної Америки, які проживатимуть в 

Україні, сприятиме розширенню можливостей для українських громадян практикувати 

й вивчати мови ЄС – англійську, французьку, іспанську, німецьку та ін. Відкритість 

України до європейських іммігрантів продемонструє ЄС, що вона є проєвропейською 

країною, яка надає широкі можливості громадянам держав Союзу. І найважливіше – 

активніший обмін між Україною та країнами ЄС дасть змогу розраховувати на ширше 

залучення європейців у протистояння України наявним політичним та економічним 

викликам.  

І останнє, але не менш важливе: імміграція з країн Євросоюзу матиме також 

значення в контексті геополітики та безпеки України. Якщо десятки тисяч громадян ЄС 

з різних причин переїдуть в Україну, щоб працювати, навчатися і жити в ній, то це 

істотно підвищить інтерес урядів їхніх країн до стабільності та позитивного розвитку 

української держави. Коли підприємці, фахівці, студенти й пенсіонери з ЄС на постійній 

основі перебуватимуть в Україні, це зробить їхню безпеку, а отже й стабільність 

України, більш актуальним завданням для Брюсселя та країн – членів Євросоюзу. 

Дивно, що українське суспільство, зважаючи і на жахливу демографічну статистику 

країни, і на її європейські та атлантичні амбіції, ще не обговорювало такого легкого й 

важливого кроку задля одночасного забезпечення цілої низки своїх невідкладних 

національних інтересів. Зрозуміло, подібні заходи, як і всі реформи щодо лібералізації 

життя, створюватимуть і деякі проблеми. Розширення свободи ніколи не відбувається 

без зворотних ефектів. Західна імміграція, наприклад, збільшуватиме конкуренцію в 

певних секторах трудового ринку або спричинятиме підвищення орендної плати та цін 

на нерухомість у деяких привабливих районах великих українських міст. Можна також 

припустити, що представники криміналітету з ЄС спробують сховатися у великій 

європейській країні, яка поки ще не є членом ЄС, але де надано всі права для 

проживання. 

Проте означені негативні моменти можуть мати в подальшому й позитивні наслідки. 

Наприклад, правоохоронні органи України і ЄС повинні будуть співпрацювати тісніше, 

ніж сьогодні, у спільному пошуку й притягненні до відповідальності втікачів з ЄС на 

українській території. Це, у свою чергу, сприятиме європейській інтеграції України в 

сфері безпеки. Зростання конкуренції на трудовому, квартирному, земельному та 

іншому ринках завдяки імміграції з Заходу буде на шкоду окремим українським 

громадянам, але підсилить економіку України в цілому. 

Позитивні результати відкриття України для західних громадян набагато 

перевершують його можливі негативні наслідки. Сьогодні Україна в особливо 

непростій ситуації. Актуальність і складність завдань, які стоять перед країною, 

вимагають різких і навіть екстраординарних рішень. Запрошення громадян з ЄС та 

інших дружніх країн переселитися в Україну є очевидним способом для українців 

скоротити, пом'якшити або нейтралізувати деякі з її найскладніших проблем, пов'язаних 

із демографією, безпекою та економікою. Із цих причин реформа імміграційної 
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політики України щодо громадян західних країн має бути ухвалена Верховною Радою 

– і краще раніше, ніж пізніше» [176].  

КЕЙС «ТОТАЛЬНИЙ БРАК КАДРІВ». «Україна має найбільший абсолютний 

спад у загальній чисельності населення порівняно з нашими сусідами. У публічному 

дискурсі що ближче чергові політичні баталії, то дужче загострюється дискусія між 

конкуруючими ідеологіями – лібертаріанцями і кейнсіанцями – з приводу змісту 

економічної політики української держави. Зрозуміло, що перші, налякані вітчизняним 

левіафаном, корупцією і провалами реформ, ратують за відкритий ринок, вільну 

торгівлю і мінімальний вплив держави на ці процеси. Другі – за державне регулювання, 

протекціонізм, захист вітчизняного виробника і купівлю вітчизняних товарів. Як 

показує практика, істина лежить десь поміж цими протилежними поглядами на 

суспільне життя і долю країни. І є таке відчуття, що рецепт успіху не може бути 

незмінним протягом тривалого часу. Сучасне життя швидкоплинне, а тому вживання 

одних і тих самих ліків упродовж чималого періоду не принесе очікуваного одужання. 

З усією очевидністю можна стверджувати лише одне: нашим пацієнтам – системі 

державного управління та економіці – приписане тривале лікування. 

Наповнення змістом економічної політики держави, в тому числі й поточних 

реформ, безпосередньо залежить від тих, хто їх здійснює, але темпи і результативність 

цих перетворень у багатьох викликають справедливе невдоволення. Численні 

пояснення зрештою зводяться до проблем радянського спадку, відсутності інститутів, 

життєвих цінностей європейського ґатунку, відповідних передумов їх формування і до 

значно глибшої проблеми, а саме: кадрового забезпечення вітчизняної системи 

державного управління. 

Ні для кого не секрет, що в системі державного управління так і не вдалося створити 

критичної маси реформаторів, робота яких забезпечила б незворотність реформ. Стара 

бюрократична система, незважаючи на всі заходи – люстрацію, антикорупційні закони, 

електронні декларації, доброчесність тощо, – перемагає в цій боротьбі, а поодинокі 

сміливці-реформатори виглядають на сучасному політичному ландшафті України 

благородно, але є малорезультативними. Подібне донкіхотство вражає та зазвичай 

надихає лише на подальші безглузді вчинки, що в народному фольклорі звеличується 

як подвиги. Державні секретарі, новостворені директорати в міністерствах виглядають 

на цьому тлі не самостійними бойовими одиницями, що рухають економіку та 

суспільство вперед, а в кращому разі додатками до самодостатньої старої 

бюрократичної системи, метою якої є самозбереження і самозабезпечення, – все як по 

Веберу. 

Реванш старої системи державного устрою спостерігається в найгіршому з усіх 

можливих варіантів розвитку подій – у переслідуванні та фізичному знищенні 

громадських активістів. Даруйте за банальність, але безкарність породжує 

вседозволеність та анархію. На цьому тлі навіть із симпатією налаштовані до України 

російські інтелектуали кажуть про те, що для чинної української влади здатність дати 

раду в резонансних кримінальних справах – це не лише тест на свою дієздатність, а й 

явна ознака того, куди Україна рухається: до цивілізованої Європи з її цінностями чи до 

"скрепоносного мордору". 

                                                           
176 Умланд А., Новак А. Чому і як Україна повинна відкрити себе для Європейського Союзу. Дзеркало 

тижня. 2018. №45. С. 4.  
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Втрата динаміки реформ, зневіра, збереження старої системи управління 

Україною – суттєві демотиватори для багатьох у цій країні й особливо для молоді. І це, 

на мою думку, найбільша загроза для української державності та майбутнього країни. 

Загальновідомим є факт, що в цивілізованому світі ефективність держави 

оцінюється не приростом нових територій, головною ознакою успішної держави, читай 

– успішного управління нею, є приріст населення. Навіть загальновідомий показник 

ВВП на душу населення в силу різних обставин, які тут не розглядатимемо, можна 

поставити на друге місце порівняно з ним. І ми переживаємо далеко не найкращі часи. 

Україна має найбільший абсолютний спад у загальній чисельності населення 

порівняно з нашими сусідами. Лише за офіційними статистичними даними, ми втратили 

за останні десять років 4 млн чоловік населення, а с початку 2000-х – приблизно 8 млн. 

Якими є реальні цифри, насправді ніхто не знає, а можливо, цього краще й не знати. Це 

катастрофічні показники, що наочно ілюструють ефективність усіх без винятку 

"папєредніков" при владі. І не лише тих, хто в сучасній суспільній свідомості виглядає 

як абсолютне зло, а й тих, хто при владі зараз, і тих, хто прагне її здобути по черговому 

колу у наступному році. 

Зрозуміло, що існують об'єктивні причини зменшення приросту населення, 

зумовлені, наприклад, усюдисущим демографічним переходом. Країну шматують по 

частинах охочі до цього "хижаки", явно і неявно, і не тільки зовнішні, а й внутрішні. 

Значний "внесок" у сумний підсумок демографічного дисбалансу робимо ми самі. 

Виборці своєю безвідповідальністю, яка у разі наявності такої у 2019 р. може 

обернутися повним крахом українського національного проекту. Політики – масовою 

корумпованістю, безпринципністю і побрехеньками. Соціум – неспроможністю досягти 

нового суспільного компромісу. Провали реформ упродовж усього періоду новітньої 

незалежності – виключно наша нова національна ідентичність. Але головне, це 

відсутність соціально-економічної політики і стратегії розвитку країни, 

підпорядкованої національним інтересам, а не потребам іноземних корпорацій чи 

ненаситних олігархів. Це в свою чергу зумовлено, як справедливо зазначають окремі 

експерти, втратою інтелектуальної незалежності. 

Оскільки формування політики – це завжди ознака незалежності країни, 

інтелектуальної, політичної, правової тощо, то слід звернути увагу також на те, що 

зовнішні чинники та обставини також справляють суттєвий вплив на зміст політики та 

ефективність її реалізації. Наприклад, відомим є історичний факт, що його наводить 

Ерік Райнерт, про Ірландію, яка, намагаючись здійснювати емуляцію промислової 

політики Англії у XVII ст., була позбавлена метрополією такого права, оскільки була 

англійською колонією. Це призвело до економічного занепаду країни протягом кількох 

століть. Так, він пише, що "у 1699 р. Ірландії заборонили емулювати Англію; у 1980 р. 

вона помстилась, опанувавши те, чому було призначено стати провідною світовою 

технологією на кілька десятиріч наперед, – інформаційні технології". Сьогодні всі 

обізнані з ірландським економічним дивом, яке було створене в країні протягом кількох 

десятиріч, коли по суті аграрна і бідна Ірландія впродовж дуже короткого за 

історичними мірками періоду часу стала однією з найбагатших країн Європи. 

З огляду на це, може, й закономірно, що сьогодні відбувається суперечка в сфері 

податкової політики цієї держави з Європейською комісією, яка звинувачує уряд 

Ірландії в наданні необґрунтованих податкових преференцій одній із найбільших IT-

компаній світу – Apple. Не вдаватимемося в деталі цього конфлікту, тим більше, що 

його обставини добре відомі. Він наведений лише як ілюстрація того, що суперечність 
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може виникати між групами впливу при формуванні і реалізації політики не лише в 

межах країни, а й на міжнародному рівні. Це ілюстрація також того, що вступ до певних 

союзів майже завжди накладає обмеження на політичну волю, на контент політики, 

означає певні поступки в угоду інтересам таких союзів і спільнот. 

Можливо, звучить трохи песимістично, але, на мою думку, тут більше здорового 

цинізму як тверезого погляду на проблему, який нам усім точно не завадить. 

Уже не з якогось абстрактного суспільного досвіду, а з власного, працюючи на 

посаді декана одного з вітчизняних ВНЗ, можу зазначити, що масовий від'їзд молоді за 

кордон – на навчання чи роботу, а інколи і те й інше одночасно, що неважливо в цьому 

випадку, – з головною метою подальшої асиміляції деінде в Європі, аби не на 

Батьківщині, на сьогодні є головним викликом для майбутнього країни. Наші західні 

європейські сусіди (Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина та ін.), стикнувшись із 

масовим припливом мігрантів з Близького Сходу і з усіма проблемами, пов'язаними з 

цим, із задоволенням відкривають свої обійми саме українцям-заробітчанам, а ще 

більше нашій молоді, яка ментально, культурно, генетично ближча до поляків, чехів і 

німців, ніж вихідці з Туреччини чи Сирії. 

Україна лише сприяє цим процесам низькими доходами і соціальними стандартами 

життя. Ми створюємо вікно можливостей для наших сусідів, аби вони могли вирішити 

свої проблеми за наш рахунок. До нескінченного переліку риторичних запитань у 

сучасному українському дискурсі можна додати ще одне і сформулювати його 

приблизно так: навіщо навчати молодь, якщо кращі з них усе одно їдуть за кордон і дуже 

рідко повертаються на Батьківщину? 

Виходить так, що ми витрачаємо кошти платників податків для підготовки фахівців, 

і хороших фахівців, які працюють на благо іншої держави. Одна з найбідніших країн 

світу виступає донором для найбагатших. Парадокс, та й годі. Але парадокс, з точки 

зору логіки, – це реально існуюча в житті ситуація, яка не має раціонального пояснення. 

В цьому разі все зрозуміло, адже країною керують політики з hidden agenda, існує 

мовчазна згода вітчизняного істеблішменту добити цю країну шляхом "дерибану" того, 

що ще залишилося, будь-то ліс-кругляк чи молодий українець, який, не знайшовши собі 

місця для цивілізованого життя в Україні, їде за кордон. На плаху в жертву нескінченної 

людської жадоби піде все можливе й неможливе. 

Згадаємо, що одним із наочних проявів суперечки між прихильниками вільного 

ринку і апологетами державного регулювання в суспільному дискурсі України є 

дискусія навколо закону №7206, більш відомого як "Купуй українське, плати 

українцям!". Захист національних економічних інтересів – це добре, але виникає 

питання, заради чого і кого! Тому проект "Купуй українське" слід було б актуалізувати 

в значно ширшому політичному контексті, який умовно можна назвати "Поверни 

українця на Батьківщину!". 

Людський капітал, людський ресурс, байдуже, як його там називають економісти, і 

є найбільшою цінністю для розвитку будь-якого суспільства. Тому прохання до всіх 

прийдешніх чесних політиків: зробіть усе можливе й неможливе для того, щоб 

повернути українців на Батьківщину. Це буде запорукою і незворотності реформ, і 

майбутнього поступу країни. Наразі ж у передвиборних перегонах вони оперують 

економічними програмами, в яких вихолощений саме цей аспект проблеми. Людина як 

самодостатня цінність і критерій успішності розвитку суспільства знову на задньому 

плані в угоду традиційному набору економічних стереотипів. 
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Отже, з огляду на реформи та екзистенційний вибір, перед яким стоїть Україна 

напередодні череди виборів наступного року, відповідь на одвічну суперечку між 

прихильниками вільного ринку і державного регулювання виглядає абсолютно інакше. 

Якщо політичний істеблішмент залишається в тому стані і складі, в якому він є сьогодні, 

то більш прийнятною є лібертаріанська позиція, адже зведення до мінімуму державного 

сектору економіки фактично автоматично означає пропорційне зменшення корупції, 

дискреційних рішень, непотрібних бюрократичних процедур тощо. Якщо почати 

розбудовувати інклюзивні інститути, включати соціальні ліфти, які дозволяли б 

приходити перш за все в органи державного управління новим освіченим і 

незаангажованим фахівцям, у тому числі в подальшому й до влади, то нічого страшного 

в державному регулюванні немає. Цим шляхом торували собі дорогу до процвітання 

сучасні передові економіки світу. Україна, як, мабуть, жодна інша країна світу, потребує 

наявності сильного державного сектору економіки, що має бути наповнений освіченими 

фахівцями з новими цінностями і сучасними компетенціями. Як показує світова 

практика, таких людей треба не просто навчати, а виховувати й плекати!» [177].  

КЕЙС «ВІДНОСИНИ З НІМЕЧЧИНОЮ». «Будучи наибольшим донором ЕС, 

Берлин автоматически является и наибольшим европейским донором реконструкции 

Украины. 

 

 
Фото: Пресс-служба президента Украины 

 

Факт, что ФРГ продолжает оставаться наиболее значимой страной Европы, 

подтверждает хотя бы то, что пытающиеся выстроить новый империализм США и 

провалившаяся в статус изгоя Россия развернули настоящую "битву за Германию", и 

сегодня Берлин пытается сбалансировать свои энергетические интересы, анонсировав 

строительство СПГ-терминала в устье Эльбы за государственные деньги. Конечно, 

нюанс состоит в том, что подобный характер борьбы все еще выдает в Германии черты 

                                                           
177 Швабій К. Тотальний брак кадрів, або Проект "Поверни українця на Батьківщину!". Дзеркало 
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объекта международных отношений, хотя это может оказаться временным атавизмом. 

Так, президент Барак Обама старался выстраивать с канцлером Ангелой Меркель 

сбалансированные союзнические отношения, и к подобной формуле США и ФРГ могут 

вернуться впоследствии, учитывая, что заокеанский политический тренд начал 

меняться. 

Вызовы и возможности. Вместе с тем все громче звучащие призывы 

французского лидера Эммануэля Макрона к формированию европейских вооруженных 

сил подразумевают, что, если эта тенденция продолжится, главным инвестором 

европейской военной казны станет, естественно, Германия. При этом важно понимать, 

что в Берлине пока к этому не стремятся, а скандальный "Северный поток-2", к идее 

санкций против участников которого США продолжают периодически возвращаться, 

должен был быть или стать инструментом для превращения Германии в европейского 

газового диспетчера. 

Поэтому странам Восточной Европы, в том числе и Украине, необходимо иметь 

в виду, что, осуществляя давление на Германию вместе с рядом "морских" союзников с 

Запада, они требуют от немцев, по сути, отказа от весьма недорогого увеличения своего 

внешнеполитического и внешнеэкономического влияния. 

Этот газопровод, разумеется, стал камнем преткновения в отношениях Германии 

с посткоммунистическими странами ЕС, обоснованно видящими за ним агрессивные 

планы России. Кстати, любопытно, что сложившаяся ситуация во многом повторяет 

обстоятельства строительства трубопровода из СССР в Европу в годы разрядки при 

Брежневе-Никсоне и в конце концов развившиеся в новое и последнее обострение 

холодной войны. К чему-то похожему Германия и ее соседи, с одной стороны, и Россия 

– с другой, двигаются и сегодня. 

Конечно, значительной части германских избирателей, проживших при Ангеле 

Меркель долгую эпоху процветания, не хотелось бы об этом думать - кажется, их 

больше раздражают Трамп и иммигранты. Но гремящие в соседней Австрии шпионские 

скандалы и новая волна сливов о раскрытии неонацистского заговора в военных кругах 

самой Германии подвигают местное общественное мнение к осознанию тех непростых 

обстоятельств, в которых оказались сегодня Европа и мир. 

Отсюда несколько туманное ближайшее будущее внутренней и внешней 

политики Берлина. Поскольку если вдруг Меркель всерьез вознамерилась уходить, то 

не приведут ли ее партийные сменщики, как это случилось с наследниками Дональда 

Туска в Польше, к победе ксенофобов-изоляционистов, мечтающих развалить зону 

евро, да и сам ЕС? Ведь такой авантюристический курс (с которым флиртуют в Италии 

и обожглись в Великобритании) чреват новой европейской войной, о чем немало 

говорилось на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию завершения 

Первой мировой. 

Вероятно, все эти вызовы изнутри и извне постепенно начнут менять 

общественные настроения в стране в пользу большей определенности. Во многом это 

зависит от тех кадровых решений, которые предпримут обе партии истеблишмента - 

ХДС и СДПГ. Правда, на фоне торговых склок с американцами, гибридного давления 

россиян, польских и венгерских обид, а также шантажа Италии с ее популистским 

проектом бюджета, способным ввергнуть еврозону в новый кризис, есть и условно 

хорошие новости для Германии. 

Так, Великобритания больше не стоит на пути германо-французских проектов по 

дальнейшей эволюции ЕС и его периферии, который с практической точки зрения 
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является все-таки главным германским рынком. Вполне договороспособным оказался и 

Вашингтон, а в ближайшем будущем, с оглядкой на изменение баланса сил в Конгрессе, 

американцы могут стать и более гибкими. 

Опять-таки, чтобы по-прежнему служить примером для стран Центрально-

Восточной Европы, немцам необходимо, во-первых, удержать свою собственную 

политическую модель, стоящую на умеренности, а также, думается, во-вторых, снять 

возражения против дальнейшего расширения НАТО. Ведь очевидно, что сдерживать 

этими опасливыми возражениями Россию уже давно не удается. 

Что же до во-первых, то политическая система страны, устойчивая со времен 

послевоенного урегулирования, сегодня сдавливается с двух сторон радикалами, 

руководствующимися разрушительными идеями и заигрывающими с 

экзистенциональным врагом европейской цивилизации. Эта тенденция родилась не в 

Германии, да и вообще очевидным образом именно для нее, служащей основой 

европейского проекта, является смертоносной. И проблема в том, что неукоснительное 

следование либерально-демократическому законодательству практически неспособно 

сдерживать экстремизм - левый, правый, религиозный, равно как и симулякры, 

внедряемые в жизнь европейских стран (и Германии в первую очередь) преступным 

режимом в России. 

Прагматичный вопрос. Впрочем, за последние годы отношение к Путину в ФРГ 

изменилось в худшую сторону, а заметный процент общества стал воспринимать 

"понимающих Путина" как пятую колонну, каковой они, разумеется, и являются. 

Германские компании со все большей опаской относятся к российским предложениям 

после казуса с турбинами "Сименс", а возможные перемены в партийном руководстве 

ХДС при любых раскладах не сулят Кремлю никаких поблажек. Другое дело, что 

нынешняя Германия предлагает или может предложить Украине. 

И здесь следует сказать, что, будучи наибольшим донором ЕС, Берлин 

автоматически является и наибольшим европейским донором реконструкции Украины. 

В то же время Германия осуществляет и масштабные двусторонние программы 

поддержки нашей страны, а объемы поступившей за эти годы гуманитарной помощи из 

ФРГ огромны. 

Поэтому критика германской внешнеполитической линии в Украине если и 

звучит, то достаточно сдержанно – в общем-то очевидно, что Берлин не мог бы 

моментально остановить экономическое сотрудничество с Россией, постоянно 

набиравшее обороты еще со времен Гельмута Коля и Бориса Ельцина, а при Путине 

вышедшее на стратегический уровень. Да и часть такой критики скорее провоцируется 

инфантильностью, обостренностью восприятия в результате военной травмы и 

приверженностью теориям заговора. А ведь если посмотреть на то, кто именно из 

немцев входит в руководство российских корпораций, то это давние клиенты СССР-

России (те же Маттиас Варниг или Герхард Шредер), в глазах германского мейнстрима 

не обладающие какой-либо репутацией. 

При этом в Украине давно и успешно развернута вся сеть германских организаций 

в сфере контактов, "мягкой силы", бизнеса, сближения в сфере образования, 

сопровождения деятельности германских компаний и совместных проектов. Понятное 

дело, что темпами изменений в Украине в Германии не могут быть полностью 

довольны, однако Берлин не упускает случая сделать комплимент украинским 

достижениям. Стоит сравнить это с нынешней итальянской риторикой, чтобы увидеть 

разницу. И вспомнить о том, что, несмотря на инициирование "Восточного 
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партнерства" Карлом Бильдтом и Радославом Сикорским, за этим проектом все годы 

стояла Германия, в частности затем, чтобы "завершить незаконченное дело", как об 

этом еще в начале десятых высказался еврокомиссар Гюнтер Ферхойген. 

Следует также помнить о "культурном клинче": немцы предпочитают порядок, а 

в Украине он всегда в дефиците. Также украинцам стоит постепенно сдавать в утиль 

устаревшие политические мифы: в руководстве той же СДПГ сегодня на порядок 

меньше симпатизирующих России политиков, чем это было пять лет назад. Да и 

никаких особенных переговоров за спиной Украины Берлин с Москвой не проводит - 

стало понятно, что Россия в ее нынешнем делириуме недоговороспособна. 

Другое дело, что Европе, и прежде всего Германии, активно осваивавшей Россию 

на протяжении четверти века, приходится идти на недешевые шаги, чтобы 

минимизировать ее экономическое присутствие на субконтиненте. А борьба с 

политическим, в первую очередь информационным и разведывательным влиянием РФ 

ставит непростые вопросы перед содержанием европейской демократии и правопорядка 

как таковыми. 

Поэтому оптимальной представляется такая линия по отношению к Германии, 

которая дает возможность немцам понять, что их усилия высоко оценены. Тем более 

что уже можно спрогнозировать усиление процесса переезда германских фирм из 

Центральной Европы далее на восток в самом недалеком будущем и изменение 

украинских миграционных потоков из Центральной Европы в западном направлении. 

Так что новые уровни сближения Германии и Украины неизбежны и носят характер 

обоюдной выгоды и общих жизненных интересов» [178].  

КЕЙС ««УКРАИНА – ЭТО НЕ "СТРАНА В ВОЙНЕ»». «Андреас Умланд - 

эксперт Института Евроатлантического сотрудничества, редактор книжной серии 

«Советская и постсоветская политика и общество» о том, чему немцы удивляются в 

Украине и каково немецкому бизнесу работать с нашей страной.  

"ДС" Как вы оцениваете общий уровень культурных, экономических и 

социальных отношений между Германией и Украиной? Что и как менялось с 1991 

года, когда Украина обрела независимость? 
А.У. Я бы сказал, что культурные отношения хорошие. Есть много партнерств в 

области искусств, есть много партнерств между городами и общинами, есть 

академические обмены. Думаю, в этой сфере Германия даже играет некую ведущую 

роль, может быть, среди западных стран. 

Что касается политических отношений, они тоже интенсивные, по крайней мере 

с 2014 года, и это явно связано с тем, что как канцлер, так и министры иностранных дел 

все больше интересуются Украиной. Но это не безоблачные политические отношения. 

Сейчас главная проблема этих отношений - строительство газопровода "Северный 

поток - 2". 

Что касается экономических отношений, то тут тоже есть прогресс за последние 

годы, но, к сожалению, они еще далеки от того уровня, на котором могли бы находиться 

сегодня. Я думаю, как со стороны Украины, так и со стороны Германии, как ни странно, 

есть намного больше интереса, чем сейчас воплощено в реальных проектах. И для этого 

есть разные причины. Это, конечно, имидж Украины как страны, находящейся в 

состоянии войны. Для многих немецких предпринимателей - это проблемы 
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функционирования правового государства и наличие бюрократических преград для 

инвестиций, для сотрудничества. То есть, я думаю, за последние годы действительно 

произошло качественное улучшение отношений между Германией и Украиной, но если 

посмотреть на потенциал этих отношений, они могли бы быть значительно более 

интенсивными. 

"ДС" Есть ли такие вещи, которые становятся культурным и бытовым 

шоком для немцев, которые приезжают в Украину? 
А.У. Удивительным оказывается, что Украина - европейская и во многом 

продвинутая страна, что это не "страна в войне", как это часто представляется в 

Германии, не страна в каком-то страшном состоянии. И многие немцы, которые сюда 

приезжают, оказываются приятно удивлены, потом говорят о том, что та картина, 

которую они получили в западных СМИ про Украину, значительно хуже, чем то, что 

они здесь встречают. Но, с другой стороны, есть проблемы в Украине, которые немцы 

замечают. Это, скажем, дороги - одна из самых явных вещей. Качество украинских 

дорог я бы выделил в качестве удивительной части Украины для немцев. 

"ДС" Если оценивать ментальность украинцев как нации, то как, по-

вашему, к жителям какой немецкой земли они бы были ближе всего? 
А.У. Трудно мне сказать, это была бы спекуляция. Есть, конечно, какое-то 

сходство во взглядах, и это нетрудно догадаться, с восточными немцами. Потому что 

восточные немцы имели за последние 70 лет во многом похожую историю на ту, 

которая в Украине. А что касается какого-то культурного сходства, я бы не смог сказать. 

Если не считать сходства с восточными немцами, я бы не смог определить какую-то 

одну немецкую землю, которая была бы ближе к украинцам, чем другие. 

"ДС" Как себя чувствует немецкий бизнес в Украине? С какими 

трудностями тут сталкивается? 
А.У. Есть статистика на сайте Немецко-украинской торговой палаты по 

результатам регулярных опросов немецких бизнесменов, а главные для них проблемы - 

это коррупция, бюрократия и рейдерство. И всякие законодательные сложности, с 

которыми немцы здесь сталкиваются. Хотя я не думаю, что это нечто особенное именно 

для немцев, это одинаковые наблюдения для всех западных инвесторов. 

"ДС" Ваше мнение, что еще должна сделать Украина, чтобы уверенно 

претендовать на членство в Европейском Союзе? 
А.У. Все эти действия конкретизировались в Соглашении об ассоциации с ЕС. 

Это такая дорожная карта для членства. И преимущество этого соглашения, что это 

далеко идущая дорожная карта. Если это соглашение будет полностью воплощено в 

жизнь, то Украина уже во многом де-факто будет считаться членом экономического и 

правового пространства ЕС. И окончательный шаг - формальное вступление - будет 

после воплощения этого соглашения относительно маленьким по сравнению с ранними 

кандидатами в члены Европейского Союза. Это, с одной стороны. 

С другой стороны, пока не существует официального приглашения со стороны 

Евросоюза для вступления Украины, так как на данный момент Украина еще слишком 

далека от того, чтобы начать переговоры по вступлению. Но, я думаю, тут все в руках 

Украины. 

Есть одна очень простая вещь, которую могла бы сделать Украина вне рамок 

Соглашения об ассоциации, - это ввести для граждан ЕС автоматическое постоянное 

место жительства в Украине. То есть значительно облегчить передвижение и в целом 

жизнь граждан ЕС в Украине. Это может быть одним из наиболее простых шагов, с 
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которым бы Украина приблизилась к Европейскому Союзу. Потому что именно свобода 

передвижения для людей в любом случае будет частью вступления в ЕС, и эта та часть, 

которую уже сейчас Украина могла бы совершить простым законом. 

"ДС" Германия входит в пятерку ведущих стран по прямым иностранным 

инвестициям в Украину ($119,3 млн в 2017 г.), однако когда-то была лидером по 

инвестированию в нашу страну. Что нужно сегодня сделать в Украине, чтобы 

привлечь немецких инвесторов? Какие отрасли самые привлекательные для них? 
А.У. Ну, во-первых, я все-таки не экономист. Я думаю, лидерство было связано с 

тем, что "Криворожсталь" была приватизирована группой, которая была 

зарегистрирована в Германии. И поэтому получилась такая суперстатистика немецких 

капиталовложений в Украину. На самом деле никогда не было таких уж впечатляющих 

внешних инвестиций из Германии. И, я думаю, главной проблемой является имидж 

Украины как "страны в войне", серой зоны, "страны с трансформацией". Это вызывает 

недоверие, а потому Украина проигрывает в своем имидже инвестиционным 

возможностям других стран. Тут нужна информационная работа со стороны Украины 

относительно реального состояния страны, в частности, что тут уже сейчас есть 

западный бизнес, который здесь работает и работает хорошо, несмотря на войну. И 

второе, я это уже упомянул, улучшение условий для западных инвесторов: 

законодательной базы, защиты инвестиций, улучшение различных условий для 

иностранных инвесторов, чтобы им было легче понимать украинскую ситуацию и найти 

партнеров для своих инвестиций. 

"ДС" В Германии планируют ввести упрощенную процедуру 

трудоустройства для иностранцев не из ЕС, в связи с чем некоторые эксперты 

прогнозируют переток в вашу страну украинских трудовых мигрантов из Польши. 

Как вы оцениваете масштабы такой трудовой миграции притом что украинцы, по 

данным GASIM, сейчас в лидерах по нелегальному трудоустройству в Германии? 
А.У. Это трудно предвидеть, особенно в тех профессиях, в которых нуждается 

Германия. Это, к примеру, такие сферы, как информационные технологии, инженерия. 

По ним в Украине есть хорошая система образования. Видимо, будет некий приток 

украинских экспертов и специалистов в эти две сферы. А также в сферу уходу за 

пожилыми людьми, где есть большой недостаток рабочей силы. Здесь будет 

значительный приток трудовых мигрантов, я себе это хорошо могу представить. 

То есть это может быть достаточно ощутимый масштаб. Я сейчас не знаю этой 

статистики, но, кажется, есть недостаток работников в сфере ухода за пожилыми, 

который оценивается то ли в десятках, то ли в сотнях тысячах людей. Потому что 

общество стареет и наблюдается недостаток медсестер и другого обслуживающего 

персонала в этой сфере. 

"ДС" Как вы оцениваете шансы на завершение строительства "Северного 

потока - 2", особенно в свете возможных американских санкций против, в том 

числе и немецких компаний, вовлеченных в проект? 
А.У. Мне, конечно, как неэкономисту трудно это оценить. Но летом было такое, 

что Россия, со своей стороны, взяла на себя обязательства по строительству этого 

газопровода, и, видимо, уже западные компании не будут вовлечены в инвестиции для 

строительства этой "трубы". Поэтому США будет не так просто определить, какие 

западные партнеры находились на этой стадии строительства газопровода. Мне очень 

трудно оценить, как это, собственно, произойдет, если, например, глава Центра 

изучения бывшего советского пространства в Атлантическом совете в Вашингтоне, 
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бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что "Северный поток - 2" не будет 

построен или, по крайней мере, он не будет введен в эксплуатацию 

Он считает, что есть достаточное количество сил, сильных игроков, которые 

выступают против этого проекта, поэтому он себе не может представить, что этот 

проект будет завершен. Мне бы тоже хотелось верить в это. Я против этого проекта. Я 

в свое время публиковал статьи против строительства "Северного потока - 1", где 

указывал на геополитические последствия вот этого, более раннего, проекта, который 

был согласован и находится сейчас в эксплуатации. Мне трудно сказать, какой сейчас 

будет расклад сил в конечном счете. Будет ли достаточно политического влияния у тех 

сил (представленных, в основном восточно-европейскими странами, США, некоторыми 

критиками, как, например, "Зеленой партией" Германии), чтобы предотвратить этот 

проект. Мне бы хотелось, чтобы так было, но пока что ведется строительство 

газопровода. 

"ДС" В этой связи, как вы считаете, насколько будут увеличиваться 

потребности Европы в природном газе в целом и в российском - в частности в 

ближайшем будущем, скажем, 10-20 лет? 
А.У. Опять же это трудно прогнозировать, но именно увеличение потребности в 

природном газе и сокращение резервов газа в Северном море являются одним из 

главных аргументов в пользу строительства данного газопровода. В Германии часто 

можно слышать, что в последующие годы настолько возрастет потребность в 

российском газе, что будет нужен, собственно, новый трубопровод. 

Часто именно это Германия старается привести в качестве аргумента в пользу 

того, что и дальше будет эксплуатироваться в значительной мере газотранспортная 

система Украины совместно с двумя "Северными потоками" плюс еще и "Турецкий 

поток". Но мне это кажется не слишком убедительной аргументацией. Я думаю, за 

подобной аргументацией стоят группы интересов экономических, политических, всех 

тех, кто заинтересован в строительстве "Северного потока - 2". Поэтому и создается 

картина, что украинская газотранспортная система в будущем не сможет удовлетворить 

потребность в природном газе. 

Но опять же это очень трудно прогнозировать, так как это зависит от развития не 

только газового рынка, но и альтернативных источников энергии. И от экономической 

конъюнктуры. Поэтому, мне кажется, все эти прогнозы условные и уязвимые. Что в 

конечном счете будет через 10-20 лет, на самом деле, никто не знает. Скорее всего, есть 

группы со своими политическими интересами и есть группы со своими 

экономическими интересами, которые продвигают "Северный поток", руководствуясь 

своей узкой мотивацией, а не национальными интересами Германии». [179]. 

КЕЙС «ОСЬ ЕВРОПЫ». «Украина еще многие годы будет пытаться 

адаптировать немецкие экономические стандарты на практике. Но это именно тот 

случай, когда процесс важнее конечного результата. 

 

                                                           
179 Лавникевич Д. Андреас Умланд: Украина – это не "страна в войне", как часто представляют в 

Германии. Деловая столица. 2018. №47. С.12-13.  

http://www.dsnews.ua/
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Европейская ось благополуччя. Германия - это не только четвертая экономика 

мира, уступающая пальму первенства мировой триаде в виде США, Китая и Японии, но 

и первая экономика ЕС, что само по себе должно на 100% определять нашу 

экономическую политику, коль уж Украина решила закрепить вектор европейской 

интеграции в своей Конституции. Голос Германии ключевой не только в брюссельской 

бюрократической "надстройке", но и на глобальном уровне. Если рассматривать общий 

европейский рынок товаров, услуг, рабочей силы и капитала, особенно в 

историософском ключе, развитие экономико-политического проекта ЕС в последние 

годы приобрело ярко выраженные контуры осевого геополитического проекта, с 

усилением роли именно "стран оси", таких как Германия, Австрия, Италия и ослабления 

условно периферийных экономик, что проявилось прежде всего в лондонском Брекзите 

и снижении международной роли Франции. 

Нетрудно заметить, что сформированная таким образом "ось" стран является 

структурно образующей на континенте, а значит, именно в Берлине будут определять 

будущую повестку дня в ЕС и отводить или не отводить для нас тот или иной сегмент 

общего европейского дома. Ситуация осложняется тем, что "ось" традиционно 

"дружит" с РФ, точнее сказать, пытается под термином "дружба" реализовать свои 

стратегические экономические интересы на Востоке. 

Еще недавно персональным проектом бессменного канцлера Германии Ангелы 

Меркель стало создание всеохватывающего свободного экономического пространства 

от Лиссабона до Владивостока. Лишь события в Украине в 2014 г. окончательно 

похоронили эту идею, согласно которой первым государством СНГ, подписавшим 

полноценное соглашение об ассоциации должна была стать не Украина с Грузией,  

а... РФ. 

Стоит ли вспоминать эти "дела давно минувших дней"? Оказывается, стоит. Ведь 

в этом формате зоны свободной торговли от Атлантики до Тихого океана очень четко 

просматривается разработанный в Берлине концепт "движения на Восток", коль на 

Западе уже разместилась Франция и Британия. 
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Идея осевого экономического господства предполагает достижение с помощью 

экономического инструментария все тех же целей, которые Германия безуспешно 

пыталась достичь за последние 100 лет с использованием военных механизмов. 

Оказывается, построение германоцентричной Европы может быть осуществлено лишь 

с помощью инвестиций и свободного рынка. 

Новая модель создания экономического господства предполагает максимальное 

укрепление конкурентных позиций Германии на Западе, прежде всего в секторе 

"экономического трения" с Великобританией и США, а также торгового давления на 

Францию. Что касается Востока, то здесь экономические настройки становятся более 

тонкими. 

Германии нужны рынки сбыта, источники квалифицированной рабочей силы, 

ликвидные активы для инвестирования и сырьевые платформы. В чистом виде, каждый 

из указанных выше факторов экономической экспансии, естественно не реализуется. 

Речь идет о комбинации и различных вариантах их сочетания, с акцентом на один или 

несколько приоритетов. 

Так, например, в отношении центральноевропейских стран ставка уже сделана: 

они рассматриваются как объекты инвестирования и частично как рынки сбыта и 

источники пополнения рабочей силы, но первый фактор является ключевым. При 

движении на Восток эта матрица факторов существенно меняется: РФ уже не 

рассматривается как источник рабочей силы и системных инвестиций, но является 

привлекательной в качестве рынка сбыта и сырьевой платформы, особенно в части 

энергоносителей. А вот что касается Украины, этот "концепт" пока еще не определен и 

чаша весов может склониться либо к "центральноевропейскому формату", либо к 

"паназиатскому". 

Мы пока не в фокусе немецкой инвестиционной политики и не являемся априори 

сырьевой платформой, способной играть сколько-нибудь значимую роль для рынка ЕС. 

Учитывая уровень развития системы обеспечения прав инвесторов в Украине и степень 

защищенности их титулов собственности, мы не можем претендовать и на роль 

инвестиционного реципиента. 

Постепенно утрачивается и транзитный потенциал, о чем свидетельствует и 

белорусский маршрут "Нового шелкового пути", а также строительство обходных 

газотранспортных коридоров (прежде всего - "Северных потоков"). 

На данный момент превалирующим фактором является лишь экспорт с нашей 

стороны рабочей силы, но здесь необходимо понимать, что в Германии: а) прекрасно 

осознают экономическое значение Украины и ее потенциал, б) не могут четко 

определить, что им со всем этим "соседним" потенциалом делать. 

А это значит, что формат украинско-немецких торговых отношений - та мягкая и 

еще не застывшая глина, из которой можно вылепить как практичную вазу, так и 

оставить ее в виде застывшей бесформенной массы. 
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Немцы никогда никого не догоняют. За последние 46 лет экономика Германии 

прошла впечатляющий период развития, увеличив свой ВВП с $215 млрд в 1970-м до 

уровня выше $3,4 трлн в 2016-2017 гг. Таким образом, за этот период валовой продукт 

ФРГ был мультиплицирован в более чем 16 раз. Обладая одной из крупнейших 

экономик мира, способных расти лишь на структурном технологическом прогрессе и 

соответствующем повышении производительности труда, ВВП Германии в последние 

годы растет на 2% и выше, причем данное значение сохранится и в 2019-2020-х годах. 

При этом валовой доход на душу населения превысил $44 тыс. Качество экономической 

системы в Германии - это как добротный немецкий автомобиль: высокие темпы роста 

при низкой инфляции. При темпах экономического развития, сопоставимых с данными 

США, в ФРГ наблюдаются более низкие уровни инфляции (ИПЦ) - 1,5-1,7% по году. В 

ближайшие годы ожидается сохранение экономического бума в этой стране, что 

особенно будет проявляться в более стремительном росте экспорта по сравнению с 

импортом. Но уже сейчас баланс счета текущих операций оставляет +$300 млрд, или 

8,5% ВВП. Совокупный государственный долг находится почти в пределах 

маастрихтских критериев - 64% (при максимально допустимом уровне - 60%). 

Стабильность немецкой финансовой системы обеспечивается, в отличие от Китая, 

Швейцарии и Саудовской Аравии, не значительными международными резервами, а 

надежной экономической системой, резистентной к проявлению внешних кризисов и 

зацикленной на огромный национальный рынок и внутреннее потребление. На данный 

момент международные резервы ФРГ не превышают $200 млрд, что даже меньше, чем 

в РФ. 

В прошлом году, по данным Федерального статистического агентства ФРГ 

(Destatis), в Германии был зафиксирован максимальный бюджетный профицит за 

последние 27 лет в размере почти 37 млрд евро. В бюджетном профиците ФРГ живет 

уже начиная с 2014 г. 
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На данный момент в Германии образовано четыре профицитных уровня: 

государственный бюджет - более 1 млрд евро; профициты федеральных земель - более 

16 млрд евро; муниципальные профициты - 8,7 млрд евро и излишки касс социального 

страхования - 10,5 млрд евро. Это позволит правительству Германии в ближайшее 

время провести "налоговый маневр" по снижению налоговых ставок, которые сейчас 

находятся на достаточно высоком уровне. 

Эхо войны и будни реинтеграции. В Украине достаточно часто называют две 

ключевые проблемы, сдерживающие приток инвестиций: потери экономики в 

результате агрессии РФ и необходимость реинтеграции оккупированных территорий. 

Причем в качестве примеров преодоления указанных негативов преимущественно 

вспоминают или Израиль, или Южную Корею. Хотя в данном контексте для нас не 

менее важен и пример Германии, не даром программу будущей системной помощи 

Украине со стороны стран-международных доноров называют новым "планом 

Маршалла". 

Что касается первоначального плана Маршалла, позволившего Германии выйти 

из состояния послевоенной разрухи и квазигосударственного капитализма, то его старт 

состоялся в 1947 г. Хотя немецкое экономическое чудо состоялось не так благодаря 

этому плану, как вследствие экономических реформ Людвига Эрхарда, выдающегося 

немецкого экономиста и политика, автора теории "благосостояния для всех", которая 

базировалась на либеральных реформах, устраняющих влияние государства на 

экономику и превращении патерналистски настроенных немцев в предпринимателей-

индивидуалистов. 

Государство, по мнению Эрхарду, должно обеспечить лишь базовые условия для 

экономического роста: стабильность цен и курса нацвалюты. Его цитата: "Я готов 

уговаривать каждого отдельного германского гражданина до тех пор, пока он не 

устыдится, что не поддерживает усилия, направляемые на поддержание устойчивости 

валюты". В результате Германия стала страной с одной из самых быстрорастущих 

экономик и при этом самыми низкими ценами. 

Сегодня экономическую модель Германии можно назвать термином "социальный 

либерализм", который предусматривает, с одной стороны - обеспечение максимальных 
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экономических свобод и раскрепощение духа предпринимательства, а с другой - 

наличие мощного блока социального обеспечения населения, гарантированного 

государством. Концепция социально-рыночной экономики впервые была 

сформулирована, как это ни парадоксально, в тяжелые послевоенные годы немецким 

экономистом Альфредом Мюллер-Армаком. 

Как оказалось, даже в трудные времена можно успешно формулировать 

"миксовые" идеи, представляющие собой смесь рыночных и государственных 

механизмов влияния на свободный рынок. Согласно концепции Мюллер-Армака ни 

государство, ни частный бизнес не должны обладать монополией на принятие 

глобальных решений, и в своей конечной цели все они должны служить простым людям 

и их интересам. Эта теория стала антиподом доктрине Laissez-faire, или "позвольте 

делать", в которой роль государства сводится к минимуму (прекрасно описана в книге 

Айн Рэнд "Атлант расправил плечи"). 

Можно выделить базовые принципы немецкой социально-рыночной модели 

экономики: стремление к полной занятости; социальная справедливость; защита 

свободной конкуренции путем ограничения монополий; всемерная поддержка 

постоянного экономического роста; стимулирование торговли и стабильная 

национальная валюта. 

Но на практике главный системообразующий элемент этой модели - наличие 

консенсуса между государством, бизнесом и наемными работниками относительно 

перераспределения национального продукта. Именно наличием/отсутствием этого 

консенсуса и объясняется богатство/бедность различных стран и уровень теневой 

экономики в них. 

 
Источник: www.knoema.ru 

 

Как это работает на практике, можно увидеть при анализе отношения ВВП 

Германии к ВВП США. Сокращение этого показателя до 19% в последнее время 

объясняется, в том числе и девальвацией евро по отношению к доллару. О чем это 

говорит и чему может научить нас? 
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Немцы не почувствовали, что они стали жить хуже, чем американцы от того, что 

в абсолютных показателях прироста своего ВВП отстают от США. Напротив, они стали 

намного более успешными, что еще раз подтверждает, что при правильном нарезании 

общественного пирога, Украине вовсе необязательно "догонять" Польшу. Достаточно 

восстановить консенсус между государством, бизнесом и населением. 

Что касается реинтеграции территорий, то Германия имеет колоссальный опыт 

экономической интеграции ГДР, успешно завершенной в результате реформ Шредера, 

который между ростом налогообложения и неолиберальной моделью выбрал 

последнюю. На данный момент немецкая экономическая модель опирается на высокий 

уровень производительности труда и развитую инфраструктуру, внутренний рынок и 

экспорт, и единственная проблема, которая может возникнуть, - это дефицит рабочей 

силы. 

Немецкая воронка. Последний фактор может сформировать для Украины 

серьезную повестку миграционных рисков, ведь открытие в Германии почти 1,7 млн 

трудовых вакансий, как это прогнозируют в немецком правительстве, создаст более 

существенный уровень конкуренции на рынке труда, чем это было до сих пор. В 

отличие от Польши, немецкая экономика способна предложить даже на самых 

непрестижных видах работ порядка 1,8-2 тыс. евро в месяц. Создание трудовой воронки 

в ФРГ приведет к трудовой миграции из стран Центральной Европы (Польши, 

Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Балкан), тем более что большинство этих 

стран являются составной частью общего европейского рынка труда. По закону 

"домино" передвижение такой значительной части трудовых ресурсов на Запад вызовет 

"отлив" человеческого капитала и на Востоке, то есть прежде всего в Украине. 

 

 
 

Торговать и еще раз торговать. По данным Обсерватории экономической 

сложности, Германия обладает третьим экспортным потенциалом в мире. В 2016-м 

экспорт составил $1,25 трлн, а импорт $0,97. На первом месте по продажам за рубеж – 
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автомобили и запчасти к ним (суммарно почти $210 млрд). Основные направления 

экспорта: США - $113 млрд, Франция - $99 млрд, Китай - $84 млрд.  

Что касается Украины, то наш торговый баланс пока глубоко дефицитный. С 

2011-го импорт немецких товаров сократился с $6,4 млрд до $5,4 млрд в 2017-м, при 

этом минимум был в 2015-м - $3,6 млрд. В то же время наш экспорт в Германию 

колеблется на уровне $0,8-1 млрд. Ситуация может существенно улучшиться в этом 

году: за первые восемь месяцев объем украинского экспорта увеличился на 31%, до 

$1,37 млрд, в то время как поставки немецких товаров повысились лишь на 11%, до 

$3,99 млрд. Тем не менее отрицательное сальдо взаимной торговли уже составило $2,6 

млрд. В общей структуре товарооборота Украина - ЕС Германия занимает 18%. 
 

 
 

Лучшие позиции нашего экспорта: зерно, растительные семена - $189 млн, руда - 

$118 млн, электротехника, котлы - $376 млн, одежда - $149 млн, мебель $49 млн, 

древесина - $85 млн. 

Основные направления импорта: электротехника, котлы - $1 004 млн, топливо - 

$672 млн, фармацевтика - $244 млн, химия и полимеры - $670 млн, транспорт и запасные 

части - $443 млн. 

Что касается услуг, то в прошлом году их экспорт в Германию из Украины 

составил $539 млн, а импорт - $358 млн. Это говорит о том, что, с одной стороны, 

потенциал торговли услугами с Германией находится еще в зачаточной стадии, а с 

другой - значительная часть операций, прежде всего в сфере ИТ-технологий, пребывает 

в тени или серой зоне и не охватывается официальной статистикой. 

Отлив и прилив ПИИ. В результате обесценивания инвестиционных активов и 

вывода иностранного капитала из Украины объем ПИИ в акционерный капитал в нашу 

экономику со стороны Германии сократился с $6 млрд (в 2010-м)  до $1,8 млрд в 

прошлом (без учета оккупированных территорий).  
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В настоящее время немецкий бизнес, по данным Торгово-промышленной палаты 

Германии, интересуют прежде всего проекты в Украине, связанные с легкой и пищевой 

промышленностью. 
 

 
Источник: Госстат 

 

 
 

В связи с ростом фискальных и накладных затрат по ведению бизнеса в Чехии и 

Польше немецкие бизнесмены все больше обращают свое внимание на Украину, где 

производственная себестоимость в среднем на 40% ниже, чем в Китае. 
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Основной акцент делается на западные области нашей страны, граничащие с ЕС 

(за последние годы там было открыто несколько производств автозапчастей и 

комплектующих и создано 3000 новых рабочих мест). 

Но Украину и Германию могло бы объединить и нечто большее, чем производство 

запчастей. Например, создание центральноевропейского газового хаба на основе нашей 

ГТС и подземных хранилищ газа с переносом узлов коммерческого учета на восточную 

границу Украины и передачей хаба в управление пулу европейских стратегических 

операторов. В таком формате Украина могла бы оставить Германии всю прелесть 

общения с "Газпромом", оставив себе лишь транспортную маржу и часть прибыли от 

работы газового хаба. В указанном выше варианте потребители в нашей стране 

получили бы действительно рыночную цену природного газа, а не цифру, 

нарисованную в "Нафтогазе", а такие проекты, как "Северный поток-2", были бы 

задушены не санкциями, а экономической нецелесообразностью. 

Теория "рейнского капитализма" с ее ролью трехуровневой банковской системы 

(государственные, международные и кооперативные банки) могла быть применена и в 

Украине, особенно в части создания земельных и местных банков (в Германии таких 

насчитывается более тысячи). 

Идея нобелевского лауреата по экономике Пола Ромера о создании "чартерных 

городов", которые обеспечивают точечное развитие в условиях невозможности достичь 

общеэкономической эффективности в масштабах всей страны, могла бы быть 

реализована в Украине с использованием матрицы требований таких промышленных 

центров Германии, как Мюнхен, Штутгарт, Нюрнберг, Эрланген, Франкфурт-на-

Майне. Создав понятную для немецкого бизнеса экономическую среду в нескольких 

"чартерных городах", таких как Львов, Киев, Днепр, Харьков, Украина смогла бы 

трансформировать внешнюю трудовую миграцию во внутреннюю, региональную.  

Главное поймать общую с немецким бизнесом понятийную волну, ведь недаром 

известный лозунг "Україна понад усе", не что иное как трансформация "Песни немцев": 

Deutschland, Deutschland über alles - "Германия, Германия превыше всего". Осталось 

лишь трансформировать этот культурный код в формат взаимного экономического 

сотрудничества» [180].  

КЕЙС «ОТ МАРЛЕН ДИТРИХ ДО НОВОГО УКРАИНСКОГО КИНО». 

«Многие отечественные фильмы, собирающие призы на кинофестивалях, созданы 

совместно с Германией.  В советских фильмах о Великой Отечественной (тогда она у 

нас была еще отдельной войной) немцев часто изображали карикатурными, подчас даже 

откровенно глупыми персонажами. Говорят, именно оттуда и пошло выражение "кино 

и немцы" как синоним какой-то нелепицы на экране. Правду сказать, и немцы-то 

русских в своих поствоенных фильмах часто изображали недалекими. Сегодня и 

Германия, и постсоветские страны продолжают снимать фильмы о войне. И если в 

России во главе угла - культ "великой победы", то в Германии обращают внимание и на 

другие конфликты. Например, войну на востоке Украины. 

У немецкого кинематографа древние традиции. В Германии действует одна из 

самых старых киностудий Европы - "Бабельсберг", построенная еще в начале прошлого 

века неподалеку от Берлина. Именно здесь в 1921-м режиссер Фридрих Вильгельм 

Мурнау снял немой фильм ужасов "Носферату. Симфония ужаса". В основу картины 

                                                           
180 Кущ А. Ось Европы. Как Германия формирует экономическое господство (инфографика). Деловая 

столица. 2018. №47. С. 14-15 
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лег "Дракула" Брэма Стокера, но вдова писателя отказалась давать разрешение на 

экранизацию, так что режиссеру пришлось изменить имена главных героев и немного 

откорректировать сюжет. 

Успех картины был оглушительным. Двадцатые годы прошлого века вообще 

были золотым временем для немецкого кино. Картины того времени поднимали темы, 

которые актуальны и сейчас: право женщин на аборт, гомосексуальные отношения. 

Тогда же на экранах начала блистать Марлен Дитрих - "Голубой ангел", снятый 

Джозефом фон Штернбергом, принес актрисе мировую славу. В стране ежегодно 

снимали несколько десятков фильмов, многие из которых стали знаковыми для 

мирового кинематографа. А потом к власти пришел Адольф Гитлер. Множество 

кинематографистов, включая Дитрих, эмигрировали из страны, а "Бабельсберг" стала 

центром производства "правильной кинопродукции" - здесь монтировала "Триумф 

воли" Лени Рифеншталь. После окончания войны на "Бабельсберге" создали 

киностудию DEFA. Как и во времена нацистской Германии, в ГДР "Бабельсберг" в 

основном использовали для съемок пропагандистских картин. Новый виток в истории 

немецкого кино начался в конце 1960-х, когда DEFA стала снимать цикл картин об 

индейцах. Картина "Чингачгук - Большой Змей" с Гойко Митичем в главной роли стала 

тогда культовой не только в ГДР, но и в Советском Союзе. Кстати, по сценарию фильма 

"Семнадцать мгновений весны" именно в Бабельсберге проживал Штирлиц - здесь 

проходила условная граница между Западным Берлином и ГДР. 

В ФРГ с производством кинокартин ситуация обстояла хуже - после окончания 

войны львиную долю кинопроката составляла американская продукция, производство 

немецких лент финансово не поддерживалось. В 1951-м в Берлине основывают 

Берлинский кинофестиваль - и до сегодня "Берлинале" остается одним из самых 

авторитетных кинофорумов мира. Однако самого немецкого кино в те годы 

практически не было. Один из авторитетных британских журналов о кино Sight and 

Sound как-то назвал Германию тех лет "кинематографической пустыней". Но в 1960-х 

началась новая волна развития. Хотя еще долго в центре картин многих признанных 

киномастеров ФРГ были нацизм и Вторая мировая. В 1979-м лента "Жестяной барабан" 

Фолькера Шлендорфа о мальчике, который в годы зарождения национал-социализма 

решил больше не расти, завоевала "Оскар" и "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. 

"Подводная лодка" Вольфганга Петерсена, вышедшая на экраны в 1981-м и 

рассказывающая о боевом походе во времена Второй мировой, получила шесть 

номинаций на "Оскар". Да и одна из самых известных лент Вима Вендерса "Небо над 

Берлином" тоже о трагедии города, разрезанного войной на части. 

После объединения Германии в кинематографе наступил период затишья. 

Государство прекратило финансировать студию "Бабельсберг", в 1991-м DEFA 

закрыли. Однако имущество компании выкупил один из концернов, студии вернули 

довоенное название UFA (Universum Film AG), а "Бабельсберг" снова стала одним из 

мировых центров кино. Так, здесь снят один из самых дорогих европейских фильмов 

"Враг у ворот" (бюджет - $68 млн). Картину о Сталинградской битве требовали 

запретить к показу в России - мол, все перековеркали. Сегодня "Бабельсберг" - одна из 

самых прибыльных киностудий страны. Роман Полански снял здесь фильм "Пианист", 

Квентин Тарантино - "Бесславных ублюдков", Вес Андерсон - "Отель "Гранд 

Будапешт", а Пол Гринграсс - часть картины "Ультиматум Борна". 

Но не "Бабельсбергом" единым: в регионе работают около 2 тыс. предприятий 

кинематографической отрасли, в 2016-м их совокупный годовой оборот составил около 
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900 млн евро. В стране действуют несколько крупных киностудий, почти треть 

фильмов, которые выходят в прокат, сняты немецкими кинематографистами или в 

копродукции с другими странами. Производство в стране поддерживается на двух 

уровнях - государственном и федеральном. Поскольку немецким кинолентам 

приходится конкурировать с голливудскими блокбастерами, за последние несколько 

лет поддержку значительно увеличили: ежегодно из различных фондов на кино 

выделяют более 300 млн евро. 

В стране действуют около 5 тыс. кинотеатров, а кинопрокатчики собирают за 

год порядка 1 млрд евро. Причем некоторые немецкие картины по популярности не 

уступают лидерам мирового проката. 

Украинцы увидеть немецкое кино могут в рамках ежегодного фестиваля "Новое 

немецкое кино" - в этом году он проходит в Украине уже в 24-й раз. Примечательно, 

что в программу фестиваля вошел фильм "Вулкан", снятый совместно Украиной и 

Германией. Картина Романа Бондарчука рассказывает о переводчике ОБСЕ Лукасе, 

который волею судеб оказывается в маленьком городке на юге Херсонщины. Для 

украинских кинематографистов участие в производстве фильма немецких 

кинокомпаний и дистрибьюторов означает не столько финансовую помощь при 

съемках, сколько содействие в продвижении картины на международном рынке. Тот же 

"Вулкан", который в украинский прокат выйдет только в феврале, уже успел получить 

несколько главных наград на международных фестивалях. Два года назад на "Оскар" от 

Украины выдвигали фильм Бондарчука "Украинские шерифы", который Украина 

снимала совместно с Германией и Латвией. А в следующем году завоевать эту награду 

для Украины попробует картина Сергея Лозницы "Донбасс", созданная, в том числе, в 

копродукции с Германией» [181]. 

КЕЙС «КАК ИНОСТРАНЦУ ПОСТУПИТЬ В НЕМЕЦКИЙ ВУЗ». «Стать 

студентом университета в Германии сразу после школы у украинцев не получится. 

В 2017 г. в немецких вузах училось 359 тыс. иностранцев - почти 13% всех 

студентов. В списке стран, откуда чаще всего приезжают на учебу иностранцы, Украина 

на девятом месте. Сегодня более 9 тыс. украинцев получают высшее образование в 

Германии. Почти 40% иностранных студентов выбирают для обучения инженерные 

специальности. Может быть, отчасти и потому, что только из одного Технического 

университета Мюнхена вышли 16 нобелевских лауреатов. Сегодня почти каждый 

четвертый студент этого университета - иностранец. Впрочем, рекорд по количеству 

иностранных студентов принадлежит маленькой частной Высшей школе музыки в 

Берлине: из 37 студентов первого курса Академии Баренбойма-Саида в 2016 г. лишь 

двое имели немецкий паспорт. 

Всего в Германии работает около 400 университетов - в Украине вузов почти в 

полтора раза больше. Но если украинские вузы пока не попадают в мировые топы, то 

немецкие стабильно занимают высокие места в разных категориях. Так, согласно Times 

Higher Education, в сотне лучших университетов мира десять немецких университетов, 

а в рейтинг Reuters Top 100 самых инновационных университетов Европы попали 23 

немецких вуза. 

 

                                                           
181 Неделина А. Немцы и "Донбасс". От Марлен Дитрих до нового украинского кино. Деловая столица. 

2018. №47. – С.16.  
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Чтобы стать студентом немецкого университета, придется выучить язык. Причем 

необязательно немецкий - в стране есть более 160 бакалаврских программ на 

английском языке и около тысячи международных магистерских программ. Правда, за 

обучение на английском иногда потребуется доплатить. Проверить, сможет ли 

абитуриент освоить программу выбранного курса, можно загодя: на специальном сайте 

размещены примерные вопросы из тестов для иностранных студентов. Оцениваются и 

понимание текста, и логическое мышление, и умение анализировать. 

Однако сертификата о знании немецкого или английского и украинского 

аттестата для поступления недостаточно. Среднее образование в Германии получают 13 

лет. Тем, кто окончил школу в Украине, придется год проучиться на специальном 

подготовительном отделении вуза Studienkolleg. Обучение длится два семестра, хотя 

можно постараться уложиться в один. Существует пять направлений обучения, 

поступать после окончания Studienkolleg можно в любой вуз. А вот вступительные 

экзамены сдавать не придется (кроме творческих специальностей): как и в Украине, при 

поступлении проводят конкурс сертификатов, в некоторых вузах дополнительно 

устраивают собеседования. 

С 2014 г. образование в госуниверситетах Германии бесплатное, каждый 

семестр (их в году два) нужно лишь заплатить административный сбор в размере от 

100 до 600 евро, за счет которого выдаются проездные билеты, абонементы в 

библиотеки, а также содержатся кампусы и другие объекты университетской 

инфраструктуры. 

Частных вузов в Германии около 70, стоимость обучения колеблется от 2 до 10 

тыс. евро за семестр. Поступать можно как на весенний, так и на осенний семестр, то 

есть дважды в год. Иностранные студенты могут подавать заявления одновременно в 

несколько вузов. 

Но даже если студент поступит в госвуз, где обучение бесплатное, деньги ему все 

же потребуются. Как минимум на проживание. Общежитий на всех не хватает, так что 
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большинство студентов снимают квартиры или комнаты. И даже за комнату в 

общежитии придется платить - от 160 до 300 евро. Плюс необходимы деньги на питание, 

транспорт, учебники. Кроме того, необходимо оформить полис медицинского 

страхования, который обычно стоит от 50 до 100 евро в месяц. 

Две трети всех студентов в Германии подрабатывают во время учебы. 

Классической считается работа таксистом, хотя часто студенты работают официантами, 

курьерами и продавцами. Правда, такая работа оплачивается не очень хорошо. Зато 

работодатели берут студентов на работу охотно: если студент работает не более 19,5 

часа в неделю, за него нужно платить лишь часть социальных отчислений. Впрочем, 

всегда можно попробовать получить стипендию - благо в Германии их предоставляет 

множество организаций. Нужно лишь хорошо учиться. 

Академический год студентов почти на треть состоит из каникул. Но это время не 

для отдыха, а для самостоятельной работы. К экзамену студентов допускают лишь в том 

случае, если они могут предоставить определенное количество справок о выполненных 

домашних заданиях, рефератах и контрольных. Так что просто отсидеться на лекциях 

не получится. Все обучение в вузе делится на два этапа - начальный и основной курс. 

На первом этапе студентам дают навыки научной работы и знакомят с основными 

знаниями по выбранным дисциплинам. После двух семестров их ждет промежуточный 

экзамен, по результатам которого определяют допущенных к основному курсу 

обучения. Система модульная - студенты сами выбирают многие предметы, которые 

хотят изучать. По окончании вуза выпускникам предоставляют год для поиска работы, 

хотя многим приглашения поступают еще во время обучения. Впрочем, как показывает 

украинская практика, студенты, окончившие вузы за границей, редко возвращаются на 

родину» [182]. 

КЕЙС «УКРАЇНА ОЧИМА ПОСЛА ФРН В УКРАЇНІ ЕРНСТА РАЙХЕЛЯ». 
«Ернст Райхель за два роки свого служіння Німеччині на посту посла ФРН в Україні 

дуже добре вивчив країну перебування. НВ поговорив із дипломатом про Німеччину – 

вийшла розмова про Україну. Перша сторінка сайту німецького посольства в Україні 

відкривається вступним словом Ернста Райхеля. 

І там є кілька цікавинок. Приміром, “німецько-українські відносини, які є 

інтенсивними й дружніми як ніколи досі”. На підтвердження можна сказати, що ФРН є 

найактивнішим фінансовим та гуманітарним донором для українців, які щонайменше 

п’ять років живуть із кинджалом у спині від “братерського” народу з півночі. “Україна 

з точки зору зовнішньої та внутрішньої політики опинилася перед неабиякими 

викликами, у подоланні яких Німеччина енергійно і з почуттям солідарності стоїть 

на боці України”, – веде далі дипломат у своїй вступній промові. 

Райхель ладен годинами говорити про все те, що здатна та вже робить його 

держава задля миру, економічної та політичної підтримки України. Щоб якомога більше 

українців могли дізнатися про Німеччину та відкрити для себе світ, до якого вони так 

прагнуть, НВ спільно з німецьким посольством підготував спецвипуск Німецька якість. 

Окрім того, вже шостий рік поспіль восени Посольство ФРН проводить так звані 

Культурні тижні Німеччини. Саме зараз добігають кінця останні заходи в різних містах 

України. З цього й починаємо розмову з паном Райхелем. 

                                                           
182 Мацко О. Без экзаменов, но с подготовкой. Как иностранцу поступить в немецкий ВУЗ. Деловая 

столица. 2018. №47. С. 16-17.  
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ВІЗИТ ПАНІ: Київський міський голова Віталій Кличко спостерігає  

за зустріччю посла ФРН в Україні Ернста Райхеля та німецького канцлера  

Ангели Меркель в аеропорту Бориспіль. 

 

– Вже вшосте посольство проводить Тижні Німеччини в Україні. Які заходи 

викликали найбільший ажіотаж і чому? 
– Ми відкрили Тижні Німеччини в Україні в Чернівцях симфонічним концертом, 

у якому пролунали Сьома симфонія Бетховена, а також нещодавно знайдена кантата 

буковинця Євсебія Мандичевського На Буковині німецькою мовою. Гадаю, це було 

одним із хайлайтів. 

Крім того, наші партнери провели фестиваль німецької культури за участю 

танцювальних та музичних колективів, виставки, зокрема присвячену 100-річчю 

закінчення Першої світової війни та німецько-українським відносинам у цей період 

часу. Щойно я відкрив німецький павільйон на виставці ІнтерАгро 2018. Наші Тижні 

Німеччини з 80 заходами у 14 містах України покривають дійсно усі аспекти життя. 

– Поширеною є думка, що без знання англійської мови неможливо 

інтегруватися у світ. Які можливості відкриває знання німецької мови? 
– Україна посідає п’яте місце у світі за кількістю людей, які вивчають німецьку 

(750 тис. осіб). Отже, якщо ви вже вивчили англійську, час робити наступний крок і 

братися до німецької. Адже якщо ви думаєте, що зв’язок з Німеччиною перспективний 

для вашого особистого майбуття у будь-якій формі (економічній сфері, освітній та ін.), 

то є сенс розширювати власні обрії. 

– Починаючи з 2014 року Німеччина надала Україні допомоги на 1 млрд 

євро. Як ви пояснюєте німецькому платникові податків такі витрати? 
– Якщо хтось проведе референдум у моїй країні, чи надати 1 млрд євро 

на розбудову інфраструктури в Україні чи в Німеччині, то кожен, безперечно, 

проголосує за Німеччину. Звичайно, це не те питання, яке виносять на референдум. Це 

питання політичного керівництва, яке усвідомлює, що Україна перебуває під великим 

тиском. Україна захищає свій вибір демократичних цінностей і свободи, який зробила. 

І наша матеріальна допомога – практичне свідчення солідарності. Це не холодний 

розрахунок, вона має дещо емоційне забарвлення. 
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– В одному з інтерв’ю ви згадали, що в Україні мізерна кількість ЗМІ, яким 

можна довіряти. За яким критерієм ви визначаєте, кому довіряти, а кому ні? 
– Передусім хочу сказати, що українські ЗМІ набагато кращі, ніж у багатьох 

інших країнах. Однак у той самий час існують проблеми: українські медіа, як правило, 

належать великому бізнесу й обслуговують його інтереси. На відміну від західних країн 

власники медіа тут також визначають політичну позицію журналістів і те, що вони 

напишуть. Поліпшення можливе у сфері перевірки фактажу, коли у статтях не тільки 

апелюють до емоцій, а й надають можливість висловитися двом сторонам. Та, на жаль, 

тільки декілька з них дотримуються цих правил. 

Ще одна сфера, у якій ситуація з медіа не є задовільною, – це сфера суспільного 

мовлення. На жаль, немає сильного суспільного мовника. Він не отримує достатнього 

фінансування, щоби зробити свій продукт привабливим для глядача чи слухача. Тут, 

я вважаю, має вступити у гру політика. Політики мають втілити у життя те, що вони 

власноруч написали у законі, і поліпшити фінансування суспільного мовника. 
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– Праворадикальна партія Альтернатива для Німеччини стала єдиною окрім 

ХДС силою, що пройшла до всіх 16 регіональних парламентів. Як  

далеко цей тренд, посилення праворадикального крила, може зайти і які  

загрози передусім для Німеччини, для європейської стабільності несе це 

загальноєвропейське явище? Українців не може не цікавити це питання, адже 

здебільшого праворадикали Європи стають ідеологічними союзниками Москви і 

провайдерами кремлівської політики в ЄС. 
– Ви маєте рацію, що звертаєте на це увагу. У Німеччині є велике занепокоєння 

через зростання праворадикального популізму. Проте всі мають розуміти: 80% 

німецького населення дотримуються поміркованих поглядів і не є послідовниками 

російської зовнішньої політики. І, до речі, в інших державах ситуація ще критичніша, 

ніж у Німеччині. Я вважаю, що це спільна проблема – ця хвиля радикального 

популізму, що шириться суспільством. 

 

 
 

Три запитання 

– Ваше найбільше досягнення? - – У мене дві прекрасні дочки. 

– Ваш найбільший провал? - – Те, що я дозволив вам поставити це запитання. 

[Сміється. – Прим. ред.] 

– Остання книга, яка справила на вас враження? – Я читаю для того, щоб 

розслабитися, а також навчитися чогось нового. Книга, з якої я багато запозичив, це 

Рішення Києва: Українські уроки (Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen). Автор – 

німецький історик, письменник Карл Шлегель. 

– Ангела Меркель заявила, що залишає політику. Щоправда, йдеться 

про 2021 рік, коли спливає строк її роботи як канцлера ФРН. Тим не менш просимо 

вас зробити невеличке резюме епохи Меркель. Як за часів її правління змінилася 

Німеччина і в чому саме полягає заслуга пані Меркель? 
– Надто рано підсумовувати, оскільки ми очікуємо, що пані Меркель залишиться 

канцлером до 2021 року. Проте ви поставили запитання про її основні досягнення. 

Акцентую на трьох важливих. По-перше, Німеччина сьогодні надзвичайно успішна 

в економічній сфері. І це попри міжнародні кризи, під час яких багатьом країнам було 
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скрутно. Німеччина вийшла з них відносно сильною. По-друге, базовий консенсус, 

про який я щойно згадував, незважаючи на виклики, які існують, – це теж частина 

політики, яку імплементувала Меркель протягом років. 

І останнє – гадаю, ви, українці, погодитесь: Меркель сформувала прагматичну 

зовнішню політику, але водночас політику, яка там де треба є непохитною. 

Я сподіваюсь, в Україні розуміють, що відсутність різких висловлювань не означає 

відсутності чітких позицій. 

– Коли ви готувалися до інтерв’ю з НВ, імовірно, обмірковували відповідь 

на запитання, яке не пролунало. Ви маєте можливість поставити це запитання і 

відповісти на нього. 
– Дякую за таку нагоду. Я поставив собі запитання: на що українцям слід було б 

звернути увагу у наступному виборчому році? Це порада іноземця, якому небайдужа 

ваша країна. Будь ласка, пильнуйте три важливих моменти. 

По-перше, зверніть увагу на популізм. Ми з вами говорили про популізм 

у Німеччині, але він присутній і в Україні. Присутній переважно у двох формах. 

Економічний популізм – коли годують обіцянками про підвищення зарплат та 

зниження цін, що, за словами деяких політиків, має привести до економічного 

зростання. Але слід усвідомлювати, що це міф. Якби все було так легко, кожна країна 

так вчинила б. Другий тип популізму – патріотичний. Це особливо виявляється, коли 

кожен політик змагається й робить сильні заяви, які не завжди йдуть на користь 

реальним інтересам країни й апелюють скоріше до емоцій. На мою думку, одна з 

перемог над патріотичним популізмом – це пролонгація дії закону Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей. Це було правильне рішення.  

По-друге, варто докласти зусиль, аби зламати тренд у суспільстві в дискурсі 

мислення поняттями друг / ворог, герой / зрадник. Таке мислення стереотипами легко 

призводить до маніпуляцій та несправедливих суджень. По-третє, українцям не варто 

втрачати реформаторського завзяття. Під час виборчих перегонів слід очікувати, що 

темп реформ знизиться. Однак дуже важливо для всіх, як цей темп реформ буде 

відновлюватися після виборів. Про це треба замислитись уже зараз – як майбутній 

переможець виборів збереже енергію реформ. Реформи необхідні, ми навіть близько 

не підійшли до стовідсоткового впровадження реформ. Після виборів темп реформ має 

відновитися новим керівництвом країни» [183]. 

КЕЙС «МЮНХЕН ПОБРАТИМ КИЄВА». «У 1989 році Мюнхен став 

для Києва містом-побратимом. Ця міжміська спорідненість передбачає розвиток 

дружніх зв’язків у галузі економіки, культури, освіти тощо. Тому не буде зайвим 

ретельніше розглянути сьогодення, побут та звичаї наших баварських родичів. 

1. Наші брати та сестри баварці полюбляють виділяти свою національну 

самобутність елементами фольклору в одязі. Dirndl – жіночий костюм альпійських 

регіонів. Так само роблять і чоловіки, навіть коли немає для цього жодного урочистого 

приводу. Про фестивальний і святковий дрес-код годі й говорити. Водночас нечасто 

можна побачити німкень із красивим макіяжем, укладеним волоссям та манікюром. 

Своєрідний стиль. Назва його – натуральність. Німецькі чоловіки подекуди видаються 

більш доглянутими. Люблять тримати фасон: штани, піджачок, хустинка – все 

в клітинку. 

                                                           
183 Макаревич М. Відкрив Україну. Новое время. 2018. №42. С. 29-31.  



266 

2. Муніципальний транспорт рухається точно за розкладом. Але якщо 

замрячив дощик, притрусив сніжок, починається транспортна паніка. Електронні табло 

повідомляють: Автобус запізнюється у зв’язку з негодою. Ось такі вони оксамитові, 

баварці. Втім, я порадила б усім закачати на смартфон додаток MVG. Вносиш до нього 

назву мюнхенської вулиці, станції метро, закладу та негайно отримуєш ідеальний 

маршрут прямування. Я, приміром, пишу: Ludwig Maximilians Universetät, свій 

університет, і додаток видає найліпшу пропозицію. Розписано щохвилинно, коли слід 

сісти в автобус, о котрій годині та де пересадка, куди і як чимчикувати до місця 

призначення. У разі форс-мажорів – ремонтних робіт, зміни у графіку руху тощо – 

додаток пропонує альтернативу. Німці знають ціну часу. Якщо батьки або няня із 

запізненням хоч у п’ять хвилин забирають свій kinder surprise із дитсадка, то два рази 

ще можуть пробачити. Але на третій раз точно випишуть штраф. 

3. Не проходьте осторонь. В Англійському парку є відома китайська вежа. 

Навколо неї розташований пивний сад із лавками й столами, за якими німці 

влаштовують посиденьки. Там продається вулична їжа. Любителі пива із брецелем 

(солона випічка). До речі, я теж люблю брецель. Навколо озера – струмок. Едем. Далі. 

Мюнхенська міська бібліотека Am Gasteig, адреса: Розенхаймер, 5. Чудова бібліотека 

розташована біля станції метро Розенхаймерплац у самому центрі. Величезна бібліотека 

на три поверхи, поруч центр мистецтва. Можна спуститися на один поверх униз та 

загубитися в музичній бібліотеці. У маленьких кімнатках подивитися фільми, 

послухати музику в навушниках та пограти на електронному піаніно Yamaha. Звук йде 

в навушники, тож ніхто нікому не заважає жити. Я люблю приходити сюди, щоб 

пограти на піаніно. На південь від центру міста місцеві та зальотні нічні гуляки 

уподобали район Глокенбах. Гамірке місце з великою кількістю клубів, барів. Як 

то кажуть в Україні, там добре, але мені туди не треба. Пінакотеки. Я була у двох 

пінакотеках, у Старій та Новій. Перша – одна з найбільших художніх галерей Європи. 

Тут зібрано найцінніші твори живопису з часів Середньовіччя до середини XVIII 

століття – Рубенс, Рембрант, Ботічеллі, Ель Греко, Да Вінчі та інші рівноапостольні від 

мистецтва. Напроти Старої пінакотеки – Нова: Моне, Мане, Ренуар, Гоген. Мало? 

Сезанн, Дега, Ван Гог, Клімт та інші небожителі арту XIX-XX століть. У неділю вхід 1 

євро, в будні – 7 євро. 

4. Інтернет. Публічних місць з WiFi не так багато. Здаю одну гарну точку – 

McDonald’s біля Марієнплац. Моє улюблене місце в Мюнхені – італійський бар Ельф 

(Elf) (адреса: TAL, 11). Він розташований у самому центрі, центріше не буває – 

буквально за три кроки від Марієнплац, напроти McDonald’s. Звідси через французькі 

вікна можна спостерігати за життям центральної вулиці. В італійському барі готують 

найкращу каву з тих, що я пила у Мюнхені. Привітний персонал. Особлива атмосфера. 

Бармен італієць, вітається та прощається з усіма італійською. Найчастіше відвідувачі 

замовляють коктейлі, келих вина. Але попоїсти теж є що – салати, сендвічі, пироги. 

5. Про що мовчати. Коли я кажу місцевим, що вивчаю німецьку, вони 

співчутливо відповідають: “Напевно, тобі нелегко, мова складна”. Так воно й є. 

Заплутана граматика. Але ліпше не зізнавайтеся в цьому. Німці насправді цього 

не шанують. Вони цінують, коли ти намагаєшся говорити їхньою рідною мовою, навіть 

якщо вона у тебе кострубата. Вони не мучитимуть вас довго. Оцінять та перейдуть 

на англійську. Рівень англійської тут досить високий. В університеті важко відрізнити 

носія мови від німця. 
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6. Вода. Її можна пити просто з крана і в будь-якому громадському місці. Це 

цілком безпечно. Єдине застереження – в потягах експериментувати не варто. 

У локаціях, де пити не радять, зазвичай висить попереджувальний знак. Якщо його 

немає, пийте сміливо. На козеня не перетворитеся. 

7. Етикет. Цікаво, коли у відповідь на люб’язність кажеш баварцям “danke” 

(”дякую”), вони все частіше відповідають не “bitte” (”будь ласка”), а “gerne” (“із 

задоволенням”). Якщо ти щось гарне вчинив, можуть сказати “das ist nett” (”це мило”). 

Полюбили вони оці мімішності. Розчулюються грайливими собачками, котиками, 

діточками. Але не ловіть ґав. Тільки-но ви потрапите до них, таких лагідних та 

солодких, на роботу або як студент на практику, вони хутко перетворяться на досить 

жорстких, вимогливих і прагматичних, як той штучний інтелект. Тим не менш мені 

подобаються Баварія та Мюнхен побратим Києва. Сподіваюсь, я їм теж. 
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СЕРЦЕ МІСТА: Марієнплац з висоти пташиного польоту –  

найкраща візитівка Мюнхена» [184] 

 
КЕЙС «МАШИНИ ЧАСУ». «Німецькі автогіганти стрімко пристають до ідеї 

розвитку ринку e-car. При цьому автомобільні концерни долають тотальний спротив, 

який самі собі й чинять. Брюссель, 17 жовтня 2018 р. Конференція Європейської 

асоціації з електромобільності зібрала вершки європейського політикуму, науки, 

автопрому й просто небайдужих до електромобілів. Коридором сучасного бізнес-

центру, що розташований у парку Гора мистецтв у самому серці європейської столиці, 

прогулюється Патрік Данау, голова місцевого відділення компанії Audi. На вигляд він 

задоволений собою та випромінює впевненість. А як інакше ти маєш виглядати, коли 

щойно з трибуни запевнив, що нова модель Audi E-tron зможе нав’язати справжню 

конкуренцію Tesla вже у 2019 році? 

Це, так би мовити, перемога на локальному рівні боротьби. На загальному фронті 

німці також не пасуть задніх. До кінця року ФРН вийде на перше місце в Європі 

за кількістю продажів електромобілів BEV (battary electric vehicle) та підзарядних 

гібридів PHEV (plug in hybrid electric vehicle). На цей час майже 90 тис. німців оберуть 

цей відносно чистий екологічний вид транспорту. А сумарно у ФРН до кінця 2018-го 

буде понад 220 тис. автомобілів, здатних підзаряджатися від розетки. Є чим пишатися, 

але поки немає чим хизуватися. 

Ще у 2010-му канцлер ФРН Ангела Меркель наголосила на амбітній меті 

досягнути показника 1 млн підзаряджуваних автомобілів. Отже, поки що німці втілили 

лише п’яту частину задуманого. Тим не менш німецька електромашина набирає ходу і 

вже за два роки буде здатна відібрати корону у світового електромобільного лідера – 

Норвегії. 

Так, BMW до кінця 2025 року випустить на ринок 12 нових електромобілів і 13 

гібридів. Mercedes, окрім того що за рік випустить свою першу серійну модель 

електрокарів, ще й інвестує в новий завод із виробництва акумуляторних батарей. 

                                                           
184 Бондаренко О. Брате мій. Новое время. 2018.  №42.- С. 32-33.  
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ЛІКНЕП ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА: Працівник заводу BMW пояснює баварським 

посадовцям Маркесу Зодеру та Францу Йозефу Пш’єру принцип роботи  

електродвигуна, що працюватиме з максимальною потужністю 100 кВт 

 

Процес рушив. Курс на зелене й екологічне в Німеччині було задано 20 років 

тому, коли країна відмовилася від атомної генерації та почала інвестувати в “зелений 

перехід”. Завдяки цьому сформувався цілий клас просьюмерів – людей, які виробляють 

та водночас споживають електрику. Тепер вони здатні не тільки заробляти на зеленому 

тарифі, а й заряджати свої автомобілі своєю ж енергією. Цілковита енергетична 

автономність, про яку можна не лише мріяти, а й мати у себе у дворі. 

Таким чином, володіння електромобілем за вартістю вигідно відрізняється від 

користування машиною з двигуном внутрішнього згоряння. До того ж федеральний 

уряд запровадив щедрі субсидії для охочих кермувати e-car – 1 млрд євро. Так, майбутні 

володарі електромобілів отримають по 4 тис. євро знижки, а гібридів – 3 тис. євро. 

Частина грошей спрямовується на спорудження зарядних станцій та переведення 

державного парку на електромобілі. 

Крім того, значна кількість німецьких муніципалітетів оголосила, що після 2025 

року заборонить в’їзд дизельних автомобілів до своїх міст. У лютому 2018-го суд 

Лейпцига вже дозволив німецьким містам Дюссельдорфу та Штутгарту вмикати 

червоне світло перед подібними машинами. Гамбург, другий за розміром поліс 

Німеччини, не став чекати на такий дозвіл, а просто із цього літа заборонив проїзд 

дизельних автомобілів двома своїми великими трасами. У такий та інші способи 

автовласників стимулюють до переходу на гібриди й електромобілі, від яких 

не страждатиме екологія, а значить, їх мешканці дихатимуть більш-менш чистим 

повітрям. 

Але навіть у Німеччині консервативні сили чинять шалений опір молодому 

тренду. Хто саме? Деякі автовиробники. У їхніх руках зосереджено як великий 

економічний ресурс, так і важелі впливу на політичні рішення уряду, партій. 800 тис. 

робочих місць залежать від автовиробників, які поки що здебільшого виробляють 

дизельні машини, хоча й активно інвестують у нові розробки. 

Німецькі автовиробники традиційно мають потужних лобістів у правлячих колах. 

У 2013 році світова преса, зокрема The Financial Times, запідозрила Ангелу Меркель 
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у нечистій грі. Опозиції впало в око, що 9 жовтня до партійної каси ХДС надійшло 230 

тис. євро від родини Квандт, яка контролює концерн BMW. Врешті-решт того разу 

партії Меркель родина бізнесмена пожертвувала 690 тис. євро. І ось уже за тиждень, 14 

жовтня, на зустрічі міністрів екології країн Євросоюзу Німеччина домоглася перегляду 

вимог щодо граничних викидів автомобільних вихлопних газів. 

Узгоджене раніше жорсткішання нормативів із 2020 року завдало б удару 

виробникам потужних машин елітного сегменту – BMW, Mercedes, Porsche та Audi. 

Німецька сторона наполягла на тому, щоб нові обмежувальні норми набрали чинності 

не раніше 2024-го. 

 
ВІН СКАЗАВ "РУШАЙМО": Жовтень 2018 року.  

Презентація електромобіля Audi PB 18 e-tron, який буде показано  

на Паризькому міжнародному автосалоні 

 

Нещодавно Клаус Фрьоліх, один із членів правління BMW AG, викликав новий 

шквал критики, коли заявив, що дискусії про електромобільність “трохи ірраціональні”, 

а майбутнє дизельних двигунів “вельми оптимістичне”. Ця та подібні заяви підливали 

олії у вогонь місцевої політики, де партія Меркель ХДС разом з її багаторічними 

баварськими союзниками ХСС програють регіон за регіоном, допомагаючи набирати 

голоси партії зелених, яка у своїй програмі обіцяла скасувати податкові пільги в розмірі 

57 млрд євро для підприємств авто- й авіаіндустрії, що випускають транспортні засоби 

з ДВЗ. 

Сумнозвісний “дизельгейт” допоміг німецьким політикам приборкати 

автомобільне лобі, коли у вересні 2015 року з’ясувалося, що понад 11 млн дизельних 

автомобілів концерну Volkswagen було обладнано програмним забезпеченням, яке під 

час тестування в десятки разів занижувало кількісні показники викидів шкідливих газів. 

Викриття цієї нечистої схеми коштувало мільярдних збитків Volkswagen. Чинити 

спротив прогресу стає дедалі важче, дорожче, та й марна це справа. 

Консервативні сили чинять молодому тренду шалений опір. У Брюсселі дуже 

колоритний представник головного офісу BMW за чашкою кави розповідав, що їхня 

стратегія за останні роки значно змінилася. На самому початку тренду вони 

здебільшого займалися тим, що заспокоювали потенційних споживачів, мовляв, їхні 
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інженери скоро вирішать проблему невеликої ємкості літієвої батареї. Потім у BMW 

вирішили побороти психологічний бар’єр і поставити мотоциклетний двигун на свій 

флагман i3, здатний підзаряджати акумулятор і таким чином додавати ще 70-80 км 

шляху. Зараз мюнхенський офіс працює над безпілотними технологіями для 

електромобілів, розуміючи, куди саме рухаються загальносвітові тренди. 

Відтепер у галузі з новою силою розгорнулася боротьба за мізки. Розробники 

BMW i3 перейшли на роботу до китайської Byton, новоствореної компанії, 

ускладнивши BMW досягнення заявленої мети – виведення незабаром на ринок 25 

нових моделей електромобілів і гібридів. 

Боротьба за національні та міжнародні ринки виходить на новий рівень. До бою 

йдуть не лише старі. Той самий Volkswagen заявляє про випуск електрокара, що 

коштуватиме лише $ 23 тис., на $ 7 тис. дешевше за популярного в Україні нового 

японця Nissan Leaf. Німецький гігант планує звести три заводи для виробництва 200 

тис. електрокарів. Першою машиною серії стане седан ID Aero. Ринок очікує 

народження малюка вже у 2020-му. За попередніми даними, запас ходу базової моделі 

становитиме 400 км. 100 км / год малолітражка набере за 8 с. 

У структурі Volkswagen є й преміальні варіанти. Приміром, у вересні Audi 

презентував свій перший електрокросовер – e-tron. Ця модель претендує на роль 

головного конкурента Tesla Model X та представників подібного рівня. А 

штутгартський Porsche, перлина в короні Volkswagen, готує презентацію Taycan, e-car 

high-класу, вже на наступний рік. Отже, німці тиснуть на педаль газу, намагаючись 

обійти своїх конкурентів, які розпочали перегони раніше за них. 

Поки ж Tesla б’є рекорди продажів у Північній Америці та Європі, вичавлюючи 

традиційні люксові машини великої німецької трійки – Daimler, BMW та Volkswagen. 

Також дамокловим мечем над європейськими автовиробниками висять японський, 

корейський і, звісно ж, китайський автопроми. Тут уже мільйонними партіями 

випускають дешеві електромобілі, здатні задовольнити попит у бюджетному сегменті.  

Україна традиційно залишається у хвості тренду. Втім, зростання цього 

електричного сегменту очевидне й на українських трасах. За даними Укравтопрому, 

у 2018-му (січень-жовтень) порівняно з відповідним періодом торік продажі 

електрокарів виросли на 89%, до 4.214 одиниць. Але 85% цього обсягу становлять 

машини, що перебували в ужитку. Хай там що, ці скромні цифри свідчать про зростання 

попиту, але в особливо скромних масштабах» [185]. 

КЕЙС «4.0 НА КОРИСТЬ НІМЕЧЧИНИ». «Всесвітній економічний форум 

визнав промисловість ФРН найінноваційнішою у світі. Гарна освіта, макроекономічна 

стабільність та висока конкуренція – щонайменше ці три чинники винесли німців на пік 

капіталізму. В українського вченого Ігоря Семенова цікава робота. В Інституті фізики 

плазми та технологій у німецькому Грайфсвальді він займається математичним 

аналізом у галузі низькотемпературної плазми. Він розтлумачує для НВшироту 

застосування цього іонізованого газу в німецькому економічному повсякденні. 

Приміром, у виробництві електроніки плазмою обробляються мікросхеми, в медицині – 

рани. Також плазма бере участь в очищенні води, електрозварювальних роботах. 

“Виробництво хімічних елементів – на кшталт озону, – додає Семенов до свого ж 

реєстру. – Великі озонні генератори, вони теж на базі плазми працюють”. 

 

                                                           
185 Рябчин О. Машини Часу. Новое время. 2018.  №42. С. 34-36. 
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Інакше кажучи, руки та мізки Семенова потрібні 

всій Німеччині. І дедалі більше. Адже національна 

економіка надто поспішає застовпити за собою місце 

в нових технологічних реаліях. Самі німці дали назву цим 

реаліям – Четверта промислова революція (4IR), або 

Промисловість 4.0. 

Світ підхопив це визначення, що людською мовою 

означає наступ епохи technology innovation, smart-city, big 

data, research and development (R&D) тощо. Німецька ідея 

увійшла у кров та тіло світової спільноти. І вже у свіжому 

дослідженні The Global Competitiveness Report 2018 його 

автори, фахівці Всесвітнього економічного форуму 

(WEF), зазначили, що вперше за 40 років існування 

рейтингу вони запроваджують індекс 

конкурентоспроможності 4.0. Місце в ньому визначає 

той факт, наскільки добре країни адаптуються 

до драйверів епохи 4IR. “Ці нові драйвери включають 

пристосованість та спритність усіх зацікавлених сторін 

включаючи уряди”, – роз’яснив Тьєррі Гейгер, аналітик 

WEF. 

І вже в першому оновленому рейтингу Німеччина 

дивує світ. ФРН посідає тут третю сходинку, 

пропустивши вперед лише США та Сінгапур, як країна з 

найвищим рівнем конкурентоспроможності в нову епоху 

4IR. 

На цей результат Берлін працював не один рік, 

побудувавши систему наукових інституцій, 

дослідницьких центрів, що працюють над 

технологічними новинками, які через різні канали їм 

замовляє бізнес – малий та великий, державний та 

приватний. 

В нещодавно оприлюдненій брошурі Стратегії 

високих технологій: інновації для Німеччини сказано: 

“Мета полягає в тому, щоби швидко перекласти гарні ідеї 

в інноваційні продукти та послуги. Це тому, що 

інноваційні рішення є чинниками, які сприяють нашому 

процвітанню та підтримують нашу якість життя”. 

Німецька машина. Вже згаданий індекс 

конкурентоспроможності вимірює країни у 12 

найрізноманітніших категоріях. Ось лише деякі з них: 

Вища освіта та професійна підготовка, Ефективність 

ринку товарів і послуг, Інноваційний потенціал тощо. 

В останній номінації, на думку фахівця з WEF, німці 

кращі в світі. Тут у потилицю їм дихають США, 

у спину – Швейцарія, трохи нижче відчутний подих 

Тайваню та Китаю. На вершині інновацій – щільна 

конкуренція. І саме вона є драйвером росту країн. 
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Ось коли пошкодуєш, що “нас там немає”. У цій конкретній номінації українці 

58-і серед 140 країн. Що не так погано для країни, яка розвивається, але занизько 

для участі в загальносвітовій конкуренції. В номінації Макроекономічна стабільність 

німці ділять першу сходинку ще з 30 країнами. Нас знову “там немає”. Українську 

макростабільність фахівці WEF розмістили на 131-му місці, між Нігерією та Ганою. 

Всі номінації рейтингу між собою пов’язані. І всі разом впливають на одну святу 

ціль – економічне зростання та добробут громадян. До чого ж тут інновації? На це 

запитання відповідають автори індексу. 

Традиційні шляхи до зростання та успіху – скорочення витрат та ефективність. Їх 

уже недостатньо. Лише країни, здатні швидко переходити від ідеї до її успішної 

комерціалізації, матимуть найбільшу продуктивність. Саме слово “швидко” є ключовим 

у цьому висновку. Один із чинників, що визначають здатність країни до інновацій, 

а отже, до конкурентоспроможності, – якість освіти. 

На початку листопада британський журнал Times Higher Education оприлюднив 

рейтинг 500 найкращих університетів світу – World University Rankings 2018. У першій 

сотні – десять вузів Німеччини. Найвищий серед них посідає 34-й рядок – мюнхенський 

Ludwig Maximilians Universität. Сила цих вузів полягає в тому, що всі вони залучені 

до реальної економіки та працюють на замовлення великих та дрібних гравців ринку. 

Семенов розповідає, що працює в подібному інституті. Він фінансується з трьох 

джерел. Приблизно третина надходить із держскарбниці. Трохи більше третини – 

виграні в жорсткій конкуренції гранти на наукові розробки. “Наприклад, від німецького 

фонду фундаментальних досліджень, що на конкурсній основі виділяє гроші”, – 

пояснює молодий український фізик. Решта коштів надходить від промисловості. Саме 

зараз Семенов і його команда працюють над замовленням швейцарського гіганта 

електроніки АВВ. Тобто фактично це вже слід вважати високотехнологічним експортом 

послуг. 

Щодо внутрішнього ринку, зауважує Семенов, у Німеччині дуже поширене 

явище, коли автомобільні компанії замовляють інститутам дослідження. Як приклад 

наводить свою спільну роботу з RWTH Aachen University – № 79 у World University 

Rankings. “Один із найсильніших технічних університетів Німеччини, та й взагалі 

Європи, – говорить учений. – Ось вони часто співпрацюють із Mercedes тощо”. 

Найбільше за всіх у Німеччині інвестують в інновації автоконцерни Volkswagen 

та Daimler AG – $ 12,1 млрд та $ 6,9 млрд відповідно. На третьому місці Siemens – 

$ 5,5 млрд. Сумарно це чверть ВВП України. 

Повертаючись до брошури Стратегії високих технологій: інновації 

для Німеччини, слід звернути увагу ось на що – інновації відбуваються 

у міждисциплінарних взаємодіях. “Таким чином, ми плануємо посилити співпрацю між 

компаніями, університетами та науково-дослідними установами, – зазначено 

в програмі. – З цією метою ми вживатимемо нових заходів щодо стратегічного 

розширення можливостей університетів для співпраці з промисловістю та 

суспільством”. 
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КУЗНЯ КАДРІВ: На початку листопада британський журнал Times Higher Education 

визнав цей Ludwig Maximilians Universität найкращим у Німеччині та 34-м у світі.  

В таких закладах і кується наукова та економічна міць ФРН 

 

Не наш паровоз. У 2017-му шляхом злиття Siemens та французької Alstom 

виникла нова компанія, де німці отримали більш ніж півпортфелю. Тоді ринок оцінив 

цю угоду як переламну для галузі, як міцну противагу в конкурентній боротьбі з 

азійськими гігантами. У вересні 2018-го концерн здивував усіх удруге. Siemens Alstom 

презентувала перший у світі водневий потяг. У Бремерфьорде, що на півночі країни, 

відбулася його прем’єра. Відтоді потяг Coradia iLint та подібний до нього локомотив 

взялися до регулярних пасажирських перевезень. Невдовзі 14 водневих потягів Coradia 

iLint мають замінити всі дизелі, що експлуатуються на цій дільниці залізниці Нижньої 

Саксонії. 

Нові машини мають ось які переваги: низький рівень шуму, нульовий рівень 

викидів вуглекислого газу. Вони здатні розвивати швидкість до 140 км / год. Однієї 

заправки має вистачати на 1.000 км шляху. 

Олександр Кава, заступник міністра інфраструктури України у 2014-2015 роках, 

як за професійним обов’язком, так і за покликом душі вже давно цікавиться подібними 

новинками. Він нагадує НВ: ще із середини ХХ століття залізничний транспорт 

використовував лише два види джерел, що забезпечували рух локомотивів, – дизельне 

пальне та електроенергію. Завдяки екологічності та ефективності електроенергія 

видавалася привабливішою за дизель. Більша потужність, швидкість, менше витрат. 

Але на лініях із незначною інтенсивністю руху недоцільне використання 

електроживлення через необхідність великих інвестицій в електрифікацію та 

будівництво тягових підстанцій. 

Отже, хоча дизельна тяга програвала електричній в усьому, вона вигравала чи 

не в найголовнішому – у відсутності потреби розбудовувати під колії окрему 

інфраструктуру. 
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Кава веде далі, кажучи, що пошук альтернативи забрав чимало часу та сил. 

“Про водневе паливо говорили не одне десятиліття, – пояснює він. – Але саме німцям 

удалося довести цю технологію до застосування у комерційній роботі”. 

 
Тепер до німецького дива приглядається канадський залізничний оператор 

приміського сполучення Go Transit. Щоправда, німці вже втратили ексклюзивність. 

Австрійська компанія Zillertalbahn замовила п’ять водневих потягів у швейцарської 

Stadler. Але Stadler здатна випустити прототип водневого потяга не раніше 2020 року. 

Бути першим – це дуже важливий чинник на таких конкурентних та грошовитих 

ринках, як Західна Європа, Північна Америка або Азія. 

Саме німці, нагадує Кава, чи не єдині, хто запустив до комерційного обігу 

систему перевезення пасажирів із використанням магнітної левітації, скорочено – 

маглев. Щоправда, попри чисельні переваги системи маглев поки що програє 

традиційним способам залізничного перевезення. Проект – швидкісний потяг, що 

рухається за допомогою магнітної подушки, – був реалізований німцями в Шанхаї 

(Китай). Потяг сполучає аеропорт із центром міста, відстань 31 км. 

Таким чином, німецькі розробники підштовхнули світ до пошуків. Кава 

розповідає, що японці та китайці зараз намагаються розробити свої маглеви. “Але їм 

у спину дихають потяги з акумуляторами”, – зазначає експерт, кажучи 

про нестримність інновацій та винаходів. І ніхто не буде здивований, якщо вони 

матимуть німецьку прописку. Як підсумок абзац із брошури Стратегії високих 
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технологій: інновації для Німеччини: “Промисловість стоїть на порозі Четвертої 

промислової революції. Через еволюцію інтернету реальний та віртуальний світи 

зближуються, утворюючи інтернет речей. Ключовими характеристиками промислового 

виробництва майбутнього стане виробництво широко індивідуальних продуктів. <…>. 

Федеральний уряд прагне підтримувати промисловість та науку в упровадженні 

Промисловості 4.0, щоб Німеччина стала провідним постачальником таких технологій 

та майбутнім центром виробництва”» [186].  

 

 

5. КОНЦЕПЦІЯ ««ІННОВАЦІЙНОГО ЛІФТА: ВІД ШКОЛИ ДО ЄВРОПИ»  
ЯК ІНСТРУМЕНТ «ВИРОЩУВАННЯ» ІННОВАЦІЙНИХ СТАРТАПІВ  
В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО 

ПРОСТОРУ З УРАХУВАННЯМ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

КЕЙС «ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2018». «Підбивати риску під результатами 

вступної кампанії-2018 ще зарано. І не тільки тому, що для ґрунтовної аналітики 

потрібен час. Ще триває зарахування на контракт. Як підкреслюють експерти, 

контрактники також вплинуть на загальну картину якості відбору майбутніх студентів, 

бо в них може не бути таких високих конкурсних балів, як у тих, хто вступив на бюджет. 

Однак уже тепер можна говорити, як абітурієнти робили вибір і подавали заяви на 

вступ. Це надзвичайно цікавий етап вступної кампанії. За інформацією МОН, бажання 

стати студентами виявили 76% цьогорічних випускників шкіл. Питання, чи потрібно 

так широко відчиняти двері у вищу освіту, завжди було дискусійним. "Не всім треба 

йти в університет, тільки кращим. Навіщо нам стільки спеців з вищою освітою?" –

вважають одні. "А куди вони підуть, на вулицю? Хай краще в університеті сидять", –

аргументують інші.  

"Над цим нам ще потрібно буде попрацювати, адже на ринку праці потреба зовсім 

інша, –прокоментувала у своєму Фейсбуці Лілія Гриневич цифру 76%. –Я сподіваюся, 

що завдяки модернізації професійної освіти, шляхом комплексної реформи, державних 

та регіональних інвестицій, а також завдяки інфраструктурному проекту ЄС нам 

вдасться це зробити".  

Керівник Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко заявляв на прес-конференції, 

що 47% безробітних, які перебувають на обліку, мають вищу освіту. А в Києві, Одесі, 

Харкові, Сумах та Львові таких від 85 до 90%. Валерій Ярошенко підкреслив, що ринок 

сьогодні потребує людей, які вміють працювати з інструментом, тобто професійних 

робітників – швачок, електромонтерів, слюсарів, електрозварників, токарів тощо. "На 

ринку немає стільки вакансій менеджерів, юристів, економістів, скільки сьогодні 

продукує вища школа", –сказав Ярошенко. 

Як тут не згадати оприлюднений міністерством освіти ТОП-10 найпопулярніших 

спеціальностей, на які подано найбільше заяв на вступ. Це "Філологія", "Право", 

"Менеджмент", "Середня освіта", "Комп'ютерні науки", "Економіка", "Медицина", 

"Інженерія програмного забезпечення", "Туризм" і "Психологія". Цей перелік викликав 

бурхливі обговорення. "Хто буде розвивати технології, нарощувати ВВП?" –бідкалися 

одні. "Не треба панікувати, так було завжди, і в радянські часи, коли освіта була 

                                                           
186 Пасховер О. 4.0 на користь Німеччини. Новое  время. 2018.  №42. 42-44.  
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"найкраща". Викладачі технічних вишів гасали по регіонах і агітували вступати до них", 

–заспокоювали інші. 

"Скільки пам'ятаю, стільки й публікуються ці топ-10 спеціальностей, на які 

подали найбільшу кількість заяв. І щороку ЗМІ та блогери починають досить 

викривлено інтерпретувати цю інформацію, –каже Єгор Стадний, директор 

аналітичного центру CEDOS. 

–Широкий загал не знає особливостей переліку спеціальностей, не розуміє, що 

середня освіта й філологія мають чимало спеціалізацій. Крім того, широкий загал 

включає більшість, яка не розуміє, що це заяви, а не люди. Бо ця більшість (наприклад, 

я також) колись сама вступала, і тоді подавали заяви на вступ до одного-двох закладів. 

Ця більшість не розуміє, що тепер дозволено подавати 7 заяв на бюджет, а на контракт 

– взагалі немає обмеження. Я пригадую з аналізу масиву даних за 2017 рік –одна людина 

подала, здається, 212 заяв, тисячі людей подавали по кілька десятків. Це геть інша 

система координат", – сказав Стадний. 

Все ж таки цікаво, як подавали заяви на вступ на інші спеціальності, пов'язані з 

розвитком технологій, науки, машинобудування? Для порівняння, на популярні 

"Право" і "Менеджмент", за даними МОН, було подано, відповідно, 72 965 і 47 695 заяв. 

На сайті vstup.edbo.gov.ua бачимо, що, наприклад, на спеціальності "Біотехнології та 

біоінженерія" подано 8 233 заяви, "Агрономія" –5 142, "Хімічні технології та інженерія" 

–3 219, "Галузеве машинобудування" –3 755, "Прикладна математика" –5 119, 

"Прикладна фізика та наноматеріали" –1 396, "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" 

–968 заяв, "Мікро- та наносистемна техніка" –1 294 заяви.  

Якої "якості" абітурієнти хотіли вступити на ці спеціальності, тобто який був 

середній конкурсний бал (як відомо, він складається з балів ЗНО, середнього бала 

атестату і різних додаткових балів). Підкреслюю – це не бали, з якими абітурієнти були 

зараховані до вишів, це бали тих, хто хотів вступати (див. рис. 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1 – Середній конкурсний бал за деякими спеціальностями 
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МОН визначило ТОП-10 вишів, куди подано найбільше заяв на вступ: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка (37 994 заяви), ЛНУ імені Івана 

Франка (35764), НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 

(33324), НУ "Львівська політехніка" (28900), КНТЕУ ( 28126), НАУ (23939), ХНУ ім. 

Василя Каразіна (19982), КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (17437), ЧНУ ім. Юрія Федьковича 

(16310), НПУ ім. Михайла Драгоманова (16266). 

Наскільки коректно порівнювати виші за кількістю заяв? Адже чим більший 

університет, чим більше в ньому кафедр та інститутів (а отже, і спеціальностей), тим 

більше абітурієнтів він притягує. "Я, взагалі, проти оприлюднення цієї інформації, –

зауважує Єгор Стадний. –А якщо оприлюднювати з наміром показати популярність, то 

варто приводити до розміру закладу за кількістю студентів чи за ліцензійним обсягом. 

Тоді загал розумітиме популярність, а не розміри закладів". 

Цікаво, які виші приваблювали найсильніших абітурієнтів? Скориставшись 

даними vstup.edbo.gov.ua, ми визначили 10 вишів із найвищим середнім конкурсним 

балом (див. рис. 5.2).  

 

 
 

Рисунок 5.2 – Десять вишів з найвищим середнім конкурсним балом 

 

Під час вступної кампанії застосовувався алгоритм широкого конкурсу. Це 

означає, що в рамках кожної спеціальності визначався рейтинговий список вступників 

по всій країні, які хотіли вступити на цю спеціальність. Рейтинг формувався на підставі 

конкурсного бала. Крім того, кожен абітурієнт присвоював своїм заявам пріоритет, щоб 

алгоритм широкого конкурсу зараховував його саме за найвищим пріоритетом, за яким 

він потрапляє на бюджет. Дуже спрощено це можна пояснити так. Наприклад, у 

рейтинговому списку 700 осіб, а держава дає на них лише 100 бюджетних місць. Це 

означає, що перші 100 вступників із загальнодержавного списку отримають ці місця 

(якщо для кожного з них це був найвищий пріоритет) і принесуть їх у ті виші, які обрали 

для вступу.  
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Такий алгоритм подобається далеко не всім. "Широкий конкурс знищує 

регіональні виші, бо абітурієнти їдуть до Києва і несуть туди державне замовлення, 

тобто фінансування", –зауважують опоненти широкого конкурсу (зазвичай це 

представники саме регіональних вишів).  

"Широкий конкурс не є причиною проблем регіональних вишів, він лише оголює 

проблеми, які існують уже давно. Тепер "порішати" все (тобто вибити фінансування) в 

Міністерстві освіти не вийде. Доведеться бути конкурентоспроможними", –вважають 

прихильники широкого конкурсу. 

"Частина проблем, які сьогодні пов'язують із широким конкурсом, виникла 

задовго до його запровадження, –каже Володимир Бахрушин, член національної 

команди експертів і радник міністра освіти. –Ситуація ускладнюється і демографічним 

спадом, через який за останнє десятиліття істотно зменшилася загальна кількість 

потенційних абітурієнтів. Крім того, варто враховувати, що сьогодні ми не можемо 

заборонити абітурієнтам обирати. Можемо лише стимулювати їх обирати регіональні 

університети, потрібні державі спеціальності тощо. Але це виходить далеко за межі 

інструментів розподілу державного замовлення. Важливою має бути роль місцевих 

органів у розвитку регіонів та підтримці регіональних університетів. Загалом, широкий 

конкурс забезпечує можливість відбору для навчання за державним бюджетом 

найкращих у межах кожної спеціальності абітурієнтів". 

"Якщо місцева влада зацікавлена затримувати вступників у регіонах, вона має 

запроваджувати регіональне замовлення на підготовку фахівців, домовлятися з 

містоутворюючими підприємствами про підтримку. Проблема в тому, що система 

освіти і місцеві органи влади перебувають у різних світах. Місцеві чиновники беруть 

участь у круглих столах, гарно говорять про проблеми, але щоб вони запускали якісь 

програми і вкладали гроші у підготовку фахівців для регіону –я такого не чув", –каже 

Єгор Стадний. 

Цікаво простежити, як подавали заяви на вступ абітурієнти з різних регіонів. За 

даними vstup.edbo.gov.ua ) (див. рис. 5.3). 

 

 
Рисунок 5.3 – Кількість заяв на 1000 жителів регіону 
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"Трохи статистики вступної кампанії по Києву, –коментує Володимир Бахрушин. 

–На заклади вищої освіти Києва припадає близько третини всіх заяв, поданих 

абітурієнтами на бакалаврські програми на основі повної загальної середньої освіти. 

При цьому цей показник майже однаковий для заяв на бюджет і для загальної кількості. 

Майже половина загальної кількості заяв і понад 54% заяв на бюджет припадає лише на 

5 із 72 закладів –КНУ, НТУУ КПІ, НАУ, КНТЕУ і НПУ". 

А ось яким був середній конкурсний бал вступників по регіонах (див. рис. 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Середній конкурсний бал вступників за регіонами 

 

Бурхливі обговорення викликали дані про прохідний бал по країні на різні 

спеціальності (за даними МОН) . Нагадуємо, що мінімальний бал ЗНО, який дозволяє 

вступати до вишів, – 100, максимальний – 200. А ще до нього додавався середній бал 

атестата тощо. 

Щодо прохідного бала –він дуже різний для різних спеціальностей. Від майже 

мінімальних 108 для майбутніх учителів фізики та спеціалістів з авіаційної і ракетно-

космічної техніки, 104 –для спеціалістів з електричної інженерії і до 193 балів для 

стоматологів та 192 бали на спеціальність "Міжнародні відносини і суспільні 

комунікації".  

МОН визначило ТОП-спеціальностей із найвищим прохідним балом. Це 

"Стоматологія", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", "Міжнародні 

економічні відносини", "Журналістика", "Політологія", "Менеджмент соціокультурної 

діяльності", "Історія та археологія" і деякі спеціалізації "Філології" (китайська, 

шведська, японська та інші мови). На ці спеціальності прохідний бал – понад 185. 

Однак слід мати на увазі, що прохідний бал залежить від державного замовлення 

на спеціальність. "Стоматологія в топі найпопулярніших спеціальностей за кількістю 

заяв, але на неї виділено лише 50 місць державного замовлення на всю країну. Тому там 
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і високий прохідний бал, –пояснює Єгор Стадний –А ось на автоматику, 

машинобудування тощо виділено державою тисячі місць, і прохідний бал там низький".  

Як відомо, нинішнього року найбільше місць держзамовлення виділено на 

спеціальності "Середня освіта", "Медицина" і "Комп'ютерні науки". 

Слід визнати, що цю вступну кампанію, на відміну від торішньої, було проведено 

добре. "Це небо і земля, порівняно з 2017-м", –кажуть експерти. 

За що хвалять експерти цьогорічну вступну кампанію?  

Електронні кабінети вступників працювали без збоїв – це раз. Велася робота з 

приймальними комісіями –два. "Дуже добре, що в цій вступній кампанії почали тісніше 

працювати з приймальними комісіями, –каже Єгор Стадний. –Створили у Фейсбуці 

групу Вступ-2018, проводили тренінги для голів приймальних комісій, поширювали 

відеоблоги Олега Шарова, генерального директора директорату вищої освіти та освіти 

дорослих МОН". Регулярне вивантаження на vstup.edbo.gov.ua даних про широкий 

конкурс, рейтингові списки вступників, статистика по вишах, регіонах і спеціальностях 

– це три.  

За що критикують?  

По-перше, є зауваження щодо інформації, яку оприлюднювало МОН під час 

вступної кампанії. "Міносвіти молодці, що погодилися на наші рекомендації 

оприлюднювати проміжні дані під час вступної кампанії, –каже Єгор Стадний. –Але 

чомусь ще не навчилися правильно доносити мету оприлюднення даних. Добре, що 

з'явилася інформація для приймальних комісій, але бракує інформації для вступників. 

По кожній спеціальності були показані всі абітурієнти з балами. Це суперцінна 

інформація для розуміння конкурсної ситуації. І її треба було донести до абітурієнтів, а 

не просто викладати у Фейсбук. Мала бути інформаційна кампанія, спеціально 

підготовлені релізи, де б пояснювалося, навіщо потрібна ця інформація, кому вона 

корисна, як її використовувати, які можуть бути перспективи. У МОН уміють 

пояснювати свої реформи, могли б і це зробити. Мені заперечують, що абітурієнти не 

вміють користуватися таблицями. Це не так. У курсі шкільної програми з інформатики 

для 11 класу є така тема. Будемо на цьому наполягати в наступну вступну кампанію. І 

не варто зупинятися на українських університетах. Якщо ми говоримо про якісний вибір 

українських випускників, якщо вони обирають університети поганої якості, скажімо, у 

Польщі, то МОН повинно не сидіти в кущах із заплющеними очима, а радити, куди 

краще не вступати". 

По-друге, адміністратори, які працюють у приймальних комісіях із електронною 

базою, скаржаться на низьку зарплатню, яка, попри всі обіцянки МОН, залишилася на 

рівні лаборанта чи секретаря. Прибиральниця, кажуть, яка ні за що не відповідає, 

отримує більше. Тому-то хороші адміни не дуже активно погоджуються на роботу у 

приймальних комісіях, часто з ненормованим робочим графіком, –дошкуляють листи 

від МОН, які інколи приходять наприкінці робочого дня із вимогою "зробити на вчора" 

і звіти, які треба робити з 20.00 по 24.00.  

По-третє, критикують вступну кампанію за те, що широкий конкурс у ній 

розбавлений таким обмеженням як "максимальний обсяг державного замовлення". Це 

означає, що популярні виші не можуть узяти всіх, хто хотів би в них навчатися і отримав 

бюджетне місце. Для університетів встановлено межу – "максимальний обсяг 
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держзамовлення". Це важіль, який допомагає регіональним вишам отримати хоч трохи 

студентів-бюджетників.  

"Максимальний обсяг держзамовлення – це просто смішно, – каже Єгор Стадний. 

– Якщо хочемо підтримати якісь спеціальності чи зберегти унікальні кафедри, давайте 

краще запровадимо спеціальну державну програму, хай усе буде відкрито, хай усі 

бачать, на що виділяються кошти". 

"Широкий конкурс, та ще й без будь-яких обмежень, призведе до того, що 

принаймні третина держзамовлення може сконцентруватися у десяти-п'ятнадцяти 

університетах країни. А що робити іншим?" – заперечують противники широкого 

конкурсу.  

"Подумайте тільки: в один заклад вищої освіти з певної предметної спеціальності 

галузі 01 Освіта/Педагогіка набирають 20 студентів з прохідним балом 109, а в інший – 

тільки 5 студентів із прохідним балом 169, – каже Леонід Булава, доцент Полтавського 

педагогічного університету, експерт. – Торік без широкого конкурсу різниця у 

прохідних балах у різних закладах була набагато меншою. Головна причина великої 

різниці нинішнього року – "максимальний обсяг держзамовлення", узгоджений МОН. 

Саме він і зумовив такі відмінності між університетами. Сподіваємося, що наступного 

року буде справжній широкий конкурс, без усіляких "максимальних обсягів", 

показники яких у половині випадків важко пояснити. Пропонуємо наступного року 

розподіляти між навчальними закладами держзамовлення, орієнтуючись на прохідний 

бал вступників попереднього року". Питання є, і в наступну вступну кампанію їх 

доведеться розв'язувати. До речі, Міносвіти вже починає збирати пропозиції щодо Умов 

прийому на 2019 рік. Відповідний лист розісланий у навчальні заклади. Пропозиції 

приймають до 16 серпня на адресу kernychna@mon.gov.ua»  [187].  

«Список самых востребованных специальностей в стране не меняется уже долгие 

годы. 
 

 
Фото: styknews.info 

                                                           
187 Онищенко М. Як абітурієнти робили вибір. Дзеркало тижня. 2018. №29. С.1,12 
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МОН опубликовало список проходных баллов абитуриентов по специальностям. 

По сравнению с прошлым годом список "топ-10" почти не изменился, несмотря на 

заверения министра образования и науки в том, что структура госзаказа претерпела 

существенные изменения в пользу "прикладных" специальностей, востребованных на 

рынке труда и в стране в целом. 

Как и в прошлом году, первую позицию в рейтинге занимает специальность 

"Стоматология" с проходным баллом в 193,5. Вторая позиция у "Международного 

права" - 193,35. Дальше расположились "Международные отношения" (192 балла), 

"Менеджмент социокультурной деятельности (188,5), "Международные экономические 

отношения" (187), "Журналистика" (186,25), "Политология" (186,05), "История и 

археология" (184,5), "Фармация, промышленная фармация" (184,4) и "Культурология" 

(184,3). 

Можно с ноткой сожаления сказать: "почти ничего неожиданного". В первую 

очередь это касается всего "международного" - это у нас нарасхват еще со времен 

советского дефицита на "заграничное". Кстати, некоторые из иностранных языков 

вполне могли бы войти в рейтинг. На китайский язык, например, проходной балл 

составил почти 194 балла - на одну десятую выше, чем стоматология. 

Выбор "лучших из лучших" трудно считать интересным. В нем на удивление мало 

свежего воздуха. Даже журналистика, впервые вошедшая в топ-10 - в этом году 

отменили творческий конкурс и на эту специальность поступали только по результатам 

ЗНО - не слишком освежает ситуацию. Набор "модных" специальностей остается 

стабильно постсоветским - "Культурологию" с археологией предлагаю считать 

исключением. 

Отчего в этом выборе молодых людей из года в год так мало свежего воздуха? 

Разумеется, ответ готов, и он прост: это выбор не столько детей, сколько их родителей. 

Людей, сформированных и опаленных 90-ми, когда юристы, экономисты и особенно 

всяческие "международники" (не говоря уже о стоматологах) составляли ту не очень 

большую группу, которая "никогда не бедствовала". Это очень практичный выбор - до 

ломоты практичный. И такой же до ломоты просроченный. У нас не только школа 

готовит учеников ко вчерашнему дню, у нас и в семье представления о 

профессиональном успехе передаются из поколения в поколение. 

Высота проходного балла, конечно, штука относительная. Она зависит не только 

от уровня абитуриентов, но и от количества бюджетных мест, выделенных в этом году 

вузам. На большинство специальностей-лидеров мест выделили немного. Это легко 

объяснить: культурология, менеджмент социокультурной деятельности, история и 

археология и даже международные отношения не особенно востребованы на рынке 

труда. Что же до экономистов с юристами, то их просто пруд пруди. Поэтому тем, кто 

все-таки выбрал эти направления, пришлось участвовать в очень жестком отборе, 

обусловленном небольшим количеством мест. Однако то, что проходные баллы 

оказались так высоки, говорит и о том, что желающих было немало. 

В результате только самые достойные прошли на те самые востребованные 

специальности, преимущественно, в социогуманитарной сфере. В этом нет ничего 

удивительного: условных гуманитариев из школ выпускается по-прежнему 

нечеловечески много - значительно больше, чем условных технарей. И дисбаланс 

госзаказа, откровенно "перекошенного" в сторону технических и естественных 
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специальностей, ситуацию не спасает и никак не влияет на ориентацию как школы, так 

и "главного экзамена". Украинский язык и литература - обязательный предмет для всех, 

кто хочет продолжить обучение в вузе. Второй по востребованности обязательный 

предмет, который нужно сдавать больше чем на половину специальностей, - 

математика. Следующую позицию делят история Украины и биология (потребуется для 

26 и 27 специальностей из 82-х). И последний в рейтинге "наиболее востребованных 

предметов на ВНО" - иностранный язык (для семи специальностей). Из пяти предметов 

три - гуманитарные. Сдавать географию, как и физику, в обязательном порядке 

придется только для трех специальностей, химию - для двух. Так что можно говорить 

об общей "гуманитарной" ориентированности и ВНО, и школы. 

Несмотря на широкий выбор технических специальностей, выпускники с самыми 

высокими баллами стаями слетаются на "престижные" (вернее, считавшиеся 

престижными во времена маминой-папиной молодости) специальности. И имеют все 

шансы столкнуться лицом к лицу с кризисом завышенных ожиданий или вовсе 

безработицей. Дипломатическую карьеру делают единицы. Среди украинских 

политиков первого эшелона совсем немного дипломированных политологов (как и 

среди "экспертов"). О востребованности на рынке культурологов с археологами можно 

петь куплеты. Ожидания от журналистики (даже вместе с пиаром) ничем не оправданы 

- специалистов на рынке так много, что их доходы просто не могут быть высокими. 

Среди стоматологов ходят разговоры, что и их область переживает "кризис 

перепроизводства". Поэтому можно только пожалеть, что "самые лучшие" - те, кто 

выдержал жесткий конкурс - направили свои силы не в самые перспективные области. 

Не исключено, что они будут вынуждены поменять специальность в процессе или после 

окончания обучения, или же не смогут устроиться на работу после окончания вуза.  

Но главное, конечно, не это - молодые сориентируются, выкрутятся, переучатся. 

Они же "самые лучшие" - не пропадут. Проблема в том, что вчерашние школьники, 

поступая в вуз, не слишком представляют себе, чего они хотят и чем будут заниматься, 

"когда вырастут". Их выбор профессии не выдает ни порыва к созиданию, ни мечты 

менять мир. Ничего из того, что отличает юных и компенсирует незнание житейских 

реалий. Чего отчетливо не хватает в этом в их выборе - по-настоящему высоких 

амбиций и фантазии. 

Возможно, самый главный "прокол" воспитания - и школьного, и семейного - не 

в том, что детей недостаточно учили математике и физике с биологией. Не в том даже, 

что они позволяют манипулировать своим выбором. А в том, что их горизонты так узки, 

а мечты так несмелы. 

Нет уверенности и в том, насколько удачной можно считать попытку МОН 

"выровнять" бюджет с требованиями рынка труда. Увеличение количества бюджетных 

мест на специальности, которые требуются стране и производству, логичный шаг. Но 

результат оказался прямо противоположный "социогуманитарным лидерам": если туда 

прошли лучшие из лучших из-за очень высокого конкурса, то на некоторые инженерные 

специальности пришлось брать буквально кого попало. Лидером "антирейтинга" можно 

считать будущих инженеров деревообрабатывающей отрасли - проходной балл 

составляет 105,8. Раздутый госзаказ на специальность "Строительство и гражданская 

инженерия" привел к проходному баллу в 105,9. Некоторые сферы машиностроения и 

транспорта также недалеко ушли, не дотянув до 110 баллов. Из-за чего возникает мысль 
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о том, что количеством бюджетных мест в вузах проблему инженерных кадров не 

решить. Нужны еще какие-то меры, которые привлекли бы к этим специальностям 

выпускников с более высокой подготовкой. Пока что на некоторые "промышленные" 

специальности набирают всех подряд - лишь бы "освоить" выделенные государством 

места. 

Особенно часто мысль о необходимости введения нижнего порога для 

поступления в вуз посещает, когда просматриваешь проходные баллы будущих 

учителей - как средней, так и профессиональной школ. Кстати о "гуманитарном 

перекосе": самые высокие баллы показали будущие учителя-филологи (142), учителя-

историки (163) и неожиданно учителя физкультуры (146). Также сравнительно высоким 

(150) оказался проходной балл будущих специалистов по дошкольному воспитанию. А 

вот будущие учителя физики, информатики, географии не "дотянули" даже до 110 

баллов. 

Вся картина вступительной кампании этого года буквально кричит об узости 

мировоззрения в целом и профориентации в частности. Сбиты прицелы в 

представлениях одновременно и о том, что престижно, и о том, что выгодно, и о том, 

что перспективно, и даже о том, что интересно. Трудно сказать, в чем у нас больший 

дефицит - в способности трезво и реально оценить ситуацию на рынке труда или в 

своего рода идеализме, который, казалось бы, от природы должен быть присущ юным, 

но оказался отчего-то подавлен и почти не проявляет себя массово в выборе профессии» 

[188].  

Підприємці займають центральне місце в інноваційному процесі. Це пов’язано з 

самою природою інновацій, які часто сприймаються як механічний результат наукових 

досліджень. Для уникнення помилкових уявлень про джерела та процес створення 

інновацій, варто наголосити на тому, що інновації насправді відрізняються від 

досліджень і далеко не завжди є їх результатом. Як правило, інновації здійснюються 

підприємцями, які намагаються задовольнити існуючий попит на нові продукти та 

процеси. Джерелом підприємницьких ідей в даному випадку виступають не наукові 

дослідження, а потреби споживачів, постачальників і виробників [189]. У «Керівництві 

Осло» підкреслюється, що найчастіше саме «попит є основною рушійною силою 

інновацій», якщо підприємства не впевнені в існуванні конкретної потреби на ринку, 

підкріпленої грошима, вони можуть відмовитися від інноваційної діяльності [190, с. 53]. 

На цьому акцентують увагу авторитетні дослідники світу. Так, на думку Пітер Друкера 

наука посідає останнє місце у переліку причин появи інновацій, Філіп Котлер зазначає, 

що ініціатором інновацій на підприємстві майже в 50% випадків є співробітники і лише 

у 12% випадків – академічна наука. Але дослідники краще за інших можуть оцінити 
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несуперечливість розробок науковим догмам, досяжність їх втілення, можливість 

реалізації на ринку і цим вони суттєво зменшують ризики невдач [191, с. 452].   

Це актуалізує питання підтримки підприємницької ініціативи у запровадженні 

інновацій впродовж усього інноваційного ланцюга створення доданої вартості від 

наукової ідеї до етапу серійного виробництва та виведення інновації на ринок. Тим 

більше, що здібностями до підприємницької діяльності володіють лише 5-7% 

населення.  

В Україні підприємництво є слабо розвиненим. Це є результатом не стільки 

відсутності підприємницького середовища чи підприємницького мислення, скільки 

відсутності підприємницького менталітету, тобто правильного розуміння суті 

підприємництва, його функцій та ролі у розвитку економіки та суспільства.  

На жаль, в більшості випадків підприємець сприймається суспільством як 

користолюбець, який переслідує тільки свою вигоду. Справедливості заради треба 

сказати, що в 9 випадках з 10 так воно і є. Ми отримали те, чого нас навчили. Ми 

побудували той капіталізм, яким нас лякали комуністичні пропагандисти, вишукуючи 

його темні сторони в країнах з капіталістичною моделлю економіки. Комуністична 

модель економіки давно показала свою неспроможність, але в мізках населення 

пострадянського простору підприємництво, як і раніше, «дозволена спекуляція». 

Хотілося б звернути увагу на той факт, що рівень підприємницької культури 

набагато вище в західних областях України, ніж на сході та в центрі. Напевно, цьому є 

безліч пояснень, але одне з них і досить вагоме - наявність правильного розуміння суті 

підприємництва в менталітеті жителів цих регіонів. Одна з гіпотез причин такого 

стану справ стверджує, що в цих областях радянська пропаганда «промивала мізки» 

всього чотири десятки років і, схоже, не встигла вимити їх до стерильності, як це 

сталося на сході країни і далі, на територіях нашої східної сусідки. Як аргумент можна 

навести досить швидкий і безболісний перехід на капіталістичні рейки економіки в 

країнах Східної Європи, на території яких соціалізм проіснував і того менше. Схоже, 

історична пам'ять зіграла свою роль і в ефективному відновленні економічних укладів. 

Так це чи ні – питання дискусійне. Але точно можна сказати одне – без правильного 

розуміння суті підприємницької діяльності швидке зростання економіки і добробуту 

населення в країні неможливі. 

Звідси, одним із завдань є вирощування у молоді підприємницької свідомості. 

Причому не тільки і не стільки для того, щоб вони всі стали підприємцями, скільки для 

того, щоб ставилися до підприємницької діяльності так, як вона того заслуговує. 

Звернемося до досвіду навчання підприємництву громадської організації (ГО) 

«Клуб підприємців Донбасу». Організація має власний проект «Студія бізнесу», 

постійно діючий з 2011 року. Проект спрямований на просвітництво учнівської та 

студентської молоді в напрямку підприємництва і навчання їх основам підприємницької 

діяльності та проектування бізнесів. За цей час проведено 10 наборів і навчання 

пройшло більше 300 осіб. Практично всім слухачам доводилося не добудовувати, а 

перебудовувати мислення в частині підприємництва. Найяскравіший приклад - 

роз'яснення того, що метою підприємницької діяльності є не отримання прибутку, а 
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виробництво товарів чи послуг, необхідних споживачеві. І отримання при цьому 

прибутку, як показника успішності справи. 

Але найважливішим, з точки зору тренерів-викладачів в цьому проекті, є досить 

несподіваний факт. Практично всі випускники студії, котрі не відкрили своєї справи, а 

працюють за наймом, мають досить швидкий кар'єрний ріст. Опитування показало, що 

однією з головних причин цього зростання стали знання про те, «як влаштовано 

підприємництво», отримані в «Студії бізнесу». 

«Я зрозумів, як насправді працює бізнес, - розповів один з випускників Студії 2013 

року, який працює в Метінвест. - Це допомогло мені правильно вибудувати пріоритети 

свого кар'єрного росту».  

Однією з найсильніших організацій, яка вирощує у студентів підприємницьке 

мислення та прищеплює їм потяг до розвитку та самореалізації є Enactus Ukraine. 

Enactus є міжнародною організацією, яка була створена у 1975 р. у США, а наразі 

об’єднує 36 країн, 1700 університетів і більше 70500 студентів щорічно; в Україні діє з 

1999 р. Enactus Ukraine – це спільнота студентів, представників закладів вищої освіти 

(ЗВО) і бізнесу, яка реалізовує соціально-підприємницькі проекти [192].  

Кожного року в Україні проводяться національні змагання Enactus Ukraine, на яких 

команди ЗВО (цього річ у змаганнях прийняло участь 20 ЗВО) презентують результати 

своїх проектів. Мета змагань – показати як підприємницькі ідеї студентів та 

інноваційний підхід до вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем 

можуть покращити якість життя та життєвих стандартів різних верств населення.  

Під час презентації кожній команді надається 17 хв. на демонстрацію свого 

проекту, які вони реалізовували та удосконалювали протягом року від ідеї до кінцевого 

впровадження та отримання результатів. Проекти оцінюються представниками бізнесу, 

які враховують важливість проблематики проекту, його внесок у досягнення Цілей 

Сталого Розвитку, кількість залучених до реалізації проекту стейкхолдерів, 

ефективність проекту. Переможцями стають тільки ті команди, яким вдається досягти 

реальних, вимірюваних результатів. Цього року переможцем національних змагань 

Enactus Ukraine стала команда Вінницького національного технічного університету 

(ВНТУ) [193], яка презентувала п’ять проектів:   

«Світлі вчинки» із запровадження неформальної освіти у дитячих притулках 

(проект було реалізованого на базі дитячого притулку в м. Жмеринка);  

«Орієнтир на успіх» – спрямований на допомогу людям з порушенням зору. 

Студенти з’ясували, що в їхньому рідному місті близько двох тисяч людей мають різну 

ступінь порушення зору, а інфраструктура міста аж ніяк не сприяє їхній соціалізації та 

нормальному життю. Керівник проекту А. Журавльов зазначає: «Ми з командою 

вирішили створити технічний комплекс, що буде встановлюватись біля входу у 

різноманітні заклади: аптеки, магазини, комунальні та культурні установи, транспортні 

засоби пересування. Їх функціонал спрямований на подання сигналу задля орієнтування 

у просторі на слух. У Вінниці вже встановили шість таких датчиків, а також отримали 

замовлення на встановлення ще 40 таких» [194];  

                                                           
192 Enactus Ukraine. Мета. URL: https://enactus.org.ua/nasha-meta/ 
193 Національні змагання 2018. Enactus Ukraine. URL: https://enactus.org.ua/natsionalni-zmagannya-2018/  
194 Хром’як Я. Робити більше, ніж інші думають. Про те, як розвиваються студентські проекти на 

всеукраїнському та міжнародному рівні. День. 2018. 17 лип. С. 8. 

https://enactus.org.ua/nasha-meta/
https://enactus.org.ua/natsionalni-zmagannya-2018/
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«Eco To Go» – проект креативного еко-контейнера по збору стаканчиків у 

кав’ярнях міста з подальшим відправленням зібраного матеріалу на вторинну 

переробку. Контейнер пройшов тестування у ВНТУ та в найближчий час буде 

презентовано у кав’ярнях міста;  

«Екошкола» – спрямований на підвищення екологічної свідомості школярів за 

допомогою спеціально розробленої просвітницької програми занять з дітьми з метою 

виховання у них правильної поведінки з відходами;  

«Open To The World» – проект, з яким команда виграла змагання. Учасники 

команди з’ясували, що у Гані (батьківщині одного з учасників) є суттєві проблеми з 

екологією, зокрема, із сортуванням та переробкою сміття. Тому метою проекту стало 

навчання мешканців Гани правильно поводитися з відходами. Як зазначила член журі 

О. Нестеренко, всі команди презентували чудові та важливі проекти, але цей проект 

виявився на рівень вищим, тому що вийшов за межі університету, регіону та навіть 

країни [195].  

Команда переможців представлятиме Україну на міжнародних змаганнях Enactus 

World Cup, що пройде восени у Кремнієвій Долині.  

Така модель роботи організації Enactus Ukraine є важливою для України, вона 

розвиває у молоді потяг до підприємництва і не просто, – а до соціально значущого 

підприємництва, яке впливає на якість життя людей і майбутнє країни. Вона дозволяє 

студентам вже на етапі навчання проявити свою креативність, спробувати свої сили у 

підприємництві, познайомитись з ринком. Приймаючи участь у таких проектах, 

студенти мають можливість «знайти себе», своє покликання і тим самим безболісно 

подолати місток між alma mater і першим місцем роботи.   

Вважаємо, що робота по вирощуванню підприємницького мислення має 

вибудовуватися як наскрізний процес, що починається в старших класах шкіл і триває 

в закладах вищої освіти.  

На рівні старших класів шкіл треба займатися саме просвітництвом. Знайомити 

старшокласників основам підприємництва, роз’яснювати її сутність, функції і місце в 

соціумі. Найкраще це робити через ігрові методи. Експерти ГО «Клуб підприємців 

Донбасу» за підтримки своїх партнерів - Ресурсного центру «Агентство підтримки 

місцевих ініціатив» - використовують такі методи. Вони дозволяють в ігровій формі не 

тільки дати учасникам уявлення про підприємницьку діяльність, але стають першим 

кроком у виборі майбутньої професії.  

У закладах вищої освіти необхідний дещо інший підхід. Тут треба навчати не 

стільки основам підприємницької діяльності, скільки практикам проектування бізнесу. 

Це дозволить студентам глибше проникнути в систему підприємницької діяльності, 

познайомить їх з різними елементами як підприємницької структури, так і 

підприємницького середовища - ринку. 

При цьому однозначно необхідно скасувати «план по випускникам». Тут мається 

на увазі таке. При навчанні проектуванню бізнесу метою є отримання проектантом 

знань і навичок з пошуку ідеї для бізнесу, розробці бізнес-моделі і створення бізнес-

плану. При цьому, якщо дивитися на процес навчання з точки зору «план з випуску», не 

береться та обставина, що бізнес-план розраховується для того, щоб з'ясувати - а чи піде 

бізнес? Тому в цьому випадку як ніколи актуальна улюблена наукою формула: 
                                                           
195 Там само.  
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«Негативний результат - теж результат». Тут важливий сам процес. І розуміння того, 

що бізнес-план не є гарантією успіху в підприємництві.  

Це твердження потребує додаткового пояснення. За останніми дослідженнями, 

проведеними відомим американським підприємцем, засновником восьми успішних 

стартапів Стівом Бланком, значення бізнес-плану є занадто переоціненим. Запуск 

нового підприємства (будь то технологічний бізнес, малий бізнес або велика 

корпорація), – як зазначає у своїй статті «Why the Lean Start-Up Changes Everything» [196] 

С. Бланк, – завжди передбачав проходження стандартної схеми: написання бізнес-

плану, відправлення його інвесторам, збирання команди, розробку продукту і виведення 

на ринок. І десь у цій послідовності етапів підприємців спіткають невдачі, особливо це 

стосується стартапів, 75% яких виявляються невдалими.  

Існують декілька підходів до визначення стартапів, основними з яких є наступні. 

Під стартапом С. Бланк розуміє компанію, створену для пошуку повторюваної та 

масштабованої бізнес-моделі. У свою чергу, бізнес-модель описує, як ваша компанія 

створює, поставляє та фіксує цінність, інакше кажучи, як вона заробляє кошти [197].  

За визначенням Європейської мережі стартапів, стартап – це незалежна організація, 

молодша п’яти років і націлена на створення, покращення та розширення 

масштабованого 198, інноваційного, технологічного продукту з високим та швидким 

зростанням [199]. 

За іншим визначенням, стартап – це нещодавно створена компанія (можливо, ще 

юридично не зареєстрована), яка перебуває на стадії розвитку і будує свій бізнес або на 

основі нових інноваційних ідей, або на основі технологій, які тільки-но з’явилися [200].  

КЕЙС «БІЗНЕС-ШКОЛА МІМ-КИЇВ». «Бізнес-школа МІМ-Київ посилено 

готується до відзначення чергового ювілею. Наступного року інституції виповнюється 

рівно 30 років. 1989 року покійний Богдан Гаврилишин разом із компаньйонами 

звершили чи не найамбітніший проект для України того часу – відкрили першу бізнес-

школу на території Радянського Союзу. Згодом МІМ-Київ, без перебільшення, 

сформувала стандарти бізнес-освіти всього регіону. 

Сьогодні МІМ-Київ – це потужна інституція у світі освіти для дорослих не лише 

в національних кордонах, а й далеко за її межами. Це засвідчують десятки міжнародних 

нагород і акредитації. Зокрема, МІМ входить до 300 найкращих бізнес-шкіл світу і 

номер один в Україні за висновками міжнародного агентства Eduniversal. А випускники 

МІМ становлять найбільше бізнес-співтовариство в Україні: понад 2500 випускників 

МВА і більше ніж 6000 членів спільноти в цілому. Тому за їхніми коментарями та діями 

можна робити певні висновки щодо бізнес-трендів у країні. Про це, власне, ми й 

поговорили з президентом бізнес-школи МІМ-Київ Іриною ТИХОМИРОВОЮ, яка 

вчора святкувала свій день народження, а 1 червня виповнилося 10 років, як Ірина 

Олегівна очолила бізнес-школу.  

                                                           
196 Steve Blank. Why the Lean Start-Up Changes Everything. Harvard Business Review. 2013. URL: 

https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything  
197 Steve Blank. What’s A Startup? First Principles. 2010. URL: https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-

startup-first-principles/ 
198 Масштабований продукт або послуга має невелику вартість, пов'язану зі зростанням, порівняно з 

потенційним прибутком. 
199 European Startup Network. Our Vision. URL: http://europeanstartupnetwork.eu/vision/ 
200 Пікуль В.С. Что такое стартап? URL: https://3222.ua/ru/article/scho_take_startap.htm 

https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything
https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
http://europeanstartupnetwork.eu/vision/
https://3222.ua/ru/article/scho_take_startap.htm
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– Нещодавно друком вийшло видання Business and Society. Making 

Management Education Relevant for the 21st Century. Книжка є результатом 

багаторічного дослідження в 11 країнах світу, зокрема й в Україні, метою якого 

визначення, з одного боку, поточних та майбутніх потреб корпоративного світу, а 

з другого – готовність бізнес-шкіл задовольняти ці потреби. Ви – один із 

співавторів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про проект. І чому МІМ-Київ брав 

у ньому участь? 

– Йдеться про дослідження оцінки потреб навчання менеджменту. Проводилося 

воно вдруге. Вперше на початку 2000-х. І от сьогодні – за 15 років – ми вивчали яким 

чином змінилися запити корпоративного світу на навчання менеджменту. 

На початку 2000-х бізнес-освіту отримували люди, яким було 35 – 40 років. 

Середню та вищу освіту вони отримували ще в радянській школі. І, відповідно, вони 

дещо по-особливому уявляли бізнес і як його треба розвивати. 

Сьогодні ситуація змінилася. До нас приходять люди, які виросли в абсолютно 

іншій системі. Вони вже не є під «чарами» спадщини соціалізму в управлінні, не мають 

пієтету до командної системи управління. Вони вже виросли в ринку. І знають всі 

обмеження і правила гри. Вони вже хочуть про продукт, інновації, нішу на ринку. 

– На скільки запити нашого корпоративного світу відповідають світовим 

тенденціям? 

– Ми маємо дуже схожі запити з запитами країн Балтії та Польщі. Ми такі самі, 

як вони. Хоча умови в нас таки різні – вони є членами Європейського Союзу, в них 

немає війни.  

Наш бізнес точно більш сміливий. Жити і працювати в умовах двох революцій, 

каскаду кризи, втрати територій і війни – це ще той виклик. 

– Які ваші прогнози на майбутнє в бізнес-освіті. Футурологи кажуть, що 

діджиталізація суспільства та економіки призведе до того, що люди масово 

втрачатимуть робочі місця. Їх замінять роботи. Важко собі уявити, щоб власники 

бізнесу роботизували функцію менеджменту. Та все ж – виклики для бізнес-освіти, 

які ставить стрімкий розвиток цифрового світу, які вони? 

– Про те, що бізнес змінюється під впливом середовища дискусії точаться завжди.  

Змінюються вимоги до кваліфікації. Сьогодні не можна бути неосвіченим у 

цифровій тематиці. Діджитал-освіта – стає частиною будь-якого працівника. 

Тотальна глобалізація призводить до того, що бізнес втрачає паспорт. А робота не 

обмежуються громадянством. Бізнес перестає бути обмежений національними 

кордонами. 

Ми проводили опитування серед наших слухачів щодо того, чи їхній бізнес 

зосереджений на внутрішній ринок чи має закордонні зв’язки. І 100% опитаних 

відповіли, що мають стосунки з закордонними партнерами. 

Абсолютно змінюється маркетинг, реклама, соціальні медіа чи вмирають паперові 

медіа або вони трансформуються в інші. Як формують споживчі вподобання і як це 

впливає на просування, рекламу і взагалі на наш мозок. 

Телевізор відходить, бо молодь уже майже не дивиться його. Але що впливає? 

Повністю змінюється медійна екосистема. 

Перед роботодавцем стоїть питання розробки власного бренду, бути 

привабливим. Усі хочуть працювати в Google чи в Apple, тому що це бренд, а 
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насамперед через те, що це надзвичайно цікавий досвід роботи, незважаючи на те що 

там відбувається. Нові тренди – змінюють середовище, в якому потрібно буде 

працювати. 

Мабуть, за 10 років бізнес абсолютно змінюється. Медицина, біологія і 

біотехнології – продовжують життя. 

І парадокс у тому, що, з одного боку, тривалість життя збільшується, а з другого – 

технології дуже швидко старіють. 

Якщо ми кажемо, що неможливо на все життя, люди, які вступають до 

університету їх навчають, тому, що за п’ять років, особливо, коли йдеться про 

технологічні спеціальності, технології так змінюються, що те, чому їх вчили уже не 

використовується. Тому людину маємо навчити вчитися. Це надзвичайно важливо для 

дітей та молодих людей: підтримувати жагу до нового навчання. Не боятися, а вчитися. 

Завдання школи та університетів – не вбити і навчити брати нове. 

Якщо говорити про бізнес-освіту, кількість людей, які мають до неї приходити – 

збільшується, через те, що збільшується період активного професійного життя. Люди в 

50 – 55 років ще професійно активні та не вважають себе пенсіонерами. Але там 

працюють інші правила – вони вчаться один від одного більше, ніж від книжок. Досвід, 

розуміння, зв’язки – це важливо, коли йдеться про навчання дорослих, яке відрізняється 

від освіти юних. На жаль, у нас немає закону про освіту дорослих, ми розбираємося зі 

шкільною, університетською освітою. Добре, що в нас є міністерство, що називається 

освіти і науки, бо, коли воно називалося молоді і спорту – було розуміння, що вся освіта 

на молоді і завершується... 

– Ірино Олегівно, п’ять років тому голова наглядової ради бізнес-школи 

МІМ-Київ Віталій Анатолійович Гайдук говорив нам у коментарі про те, що 

бізнес-школа постійно мусить тримати руку на пульсі, бо «в кожен новий набір 

приходять сильніші і сильніші». Як ви оцінюєте цьогорічний набір? Чи 

заповнюєте ви всі пропозиції? І де ваші «сильніші»? Оскільки вас неодноразово 

відзначали кращою з кращих бізнес-шкіл в Україні, то, мабуть, правильно 

дивитись на бізнес-клімат у країні з позиції, скільки ваших випускників 

працевлаштувались тут, а скільки виїхало? 

– Цього року набір кращий, ніж минулого. Ми бачимо зростання попиту на 

корпоративні програми. Це коли компанія сплачує завдання своїх співробітників. Ми 

вважаємо, що це надзвичайно позитивний тренд, тому що компанія, яка вмирає ніколи 

не буде навчати. Компанія навчає, коли вона бачить майбутнє, будує і не боїться. 

Коли кажуть: що робити, як ми їх навчимо, а вони підуть? Я завжди відповідаю: 

а що буде, коли ви їх вчити не будете, і вони залишаться? 

У нас було питання, що спочатку вересня ми не можемо розпочати навчання, бо 

ми переповнені, і маємо відтермінувати початок корпоративної програми. 

А от щодо «виїздять», то ми дуже багато робимо для того, щоб наші дипломи 

визнавалися. Це ж стосується наших акредитацій та рейтингів. 

Бізнес-освіта – це міжнародна освіта і наші дипломи визнаються і 

підтверджуються на заході. Це – можливість вести спільні проекти з іноземними 

партнерами, організовувати спільні підприємства, відкривати заводи в інших країнах. 

Це абсолютно нормально для бізнесу. 
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Питання, чи з нашими дипломами простіше підтвердити свою кваліфікацію, коли 

йдеться про міжнародні партнерства. Бо інвестори часто звертають увагу на освіту 

партнера. Наші випускники не емігрують за кордон по робочих спеціальностях. Адже 

навчання дороге і заплатити таку суму, щоб потім емігрувати і шукати роботу, це 

навряд. Можливо, так буває. Але в більшості, люди, які в нас навчаються, розвивають 

бізнес, і він стає більш міжнародним. Це – позитивний тренд» [201].  

КЕЙС «НАРОДЖЕНІ ПІСЛЯ СРСР». «Кто-то нырнул в бизнес из-за нехватки 

денег, а кто-то из-за желания "чего-то другого". 27 лет назад советская машина заглохла. 

За это время появилось новое государство и выросло новое поколение, у которого не 

было ни одного дня, прожитого в СССР, а коммунистическая идеология для них – нечто 

чуждое. У них новые улыбки, цвета, много незнакомых для их родителей слов, и 

конечно, новых способов заработка. 

После провозглашения независимости причин для создания своего дела было 

много. Так, совладельцы агентства Lobods супруги Зоя и Дима Лобод создали 

собственный бизнес из-за желания изменить что-то для себя. 

"Я работала в большом сетевом пиар-агентстве. Проработала год, а потом ушла в 

декрет. Ушла я раньше, чем забеременела. Просто хотелось чего-то другого. И на тот 

момент только зарождался SMM. Отдельной позиции не было, я была пиар-

консультантом. И в мои функции входил СММ", - рассказывает Лобод. 

Таким образом, благодаря желанию "чего-то другого" родилось агентство, 

зарабатывающее на ведении страниц компаний в Facebook, продвижении и 

коммуникации с клиентами, и предоставляет работу другим молодым украинцам. 

А вот для совладельца компаний Young Minds та Crypthominds Василия 

Тимошенка, которому после распада СССР было 20 лет, предпринимательство стало не 

только бизнесом, но и дверью в жизнь без "плохой компании". 

"У меня было очень шебутное детство. Я жил в таком районе, общался в такой 

компании, мы постоянно употребляли какие-то алкогольные истории, легкие 

наркотики, рисовали граффити. И я так прожигал свою жизнь, мы так проводили время, 

где-то по ночам пропадали, курили", - вспоминает Тимошенко. 

Вместо "плохой компании" юноша выбрал книги бизнес-тренеров. Впоследствии, 

прошел тренинг по построению бизнеса, и я научился запускать сайты и рекламу. 

Хоть молодой предприниматель и знал, как правильно работать, его еще год 

преследовали неудачные попытки. 

"Я уже знал, как делать правильно, но все равно не мог нащупать. А потом пришел 

ко мне товарищ и говорит: тут есть классный спикер, который учит тому, как через игры 

кеш флоу выявлять свои финансовые предрасположенности. Ты предрасположен 

тратить деньги или не откладывать. С ним сделали курс. Это было где-то 4 года назад. 

Первые $300 я за месяц заработал. Я подумал, что я богач. Это были космические для 

меня деньги", - рассказывает Тимошенко. 

Его компании специализируются на тренингах по получению навыков для 

ведения бизнеса. По словам бизнесмена, в проектах одновременно задействовано от 

пятнадцати до сорока человек. 

                                                           
201 Дубровик – Рохова А. «Наші випускники не емігрують». Президент бізнес-школи МІМ-Київ Ірина 

Тихомирова — про те, чому вона вважає, що підприємництво в Україні подає обнадійливі сигнали. 

День. 2018. 21 серп. С. 9.  
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Подобных примеров можно найти много в различных сферах: торговле, 

туристическом бизнесе, среди производителей инновационных технологий. 

Поколение времен независимости объединяет одно: бесстрашие в любом деле, 

говорят бизнесмены, выросшие уже в свободной стране. 

"Я реально понимаю по себе, что мы какие-то более бесстрашные. Наши родители 

постоянно чего-то боялись. Они понимали, что-то невозможно, это супер-тяжело", - 

считает Лобод. 

Такую же позицию поддерживает совладелец группы компаний EVO Николай 

Палиенко. По его словам, у младшего поколения шире взгляды на жизнь и еще больше 

энтузиазма работать над своим делом. 

"У них намного меньше отформатировано сознание какими-то убеждениями, чем 

было у нас. Да, мы с возрастом тоже приходим к тому же, но они намного раньше  чем 

мы становятся такими, имеют широту взгляда", - добавляет он. 

Еще одна особенность бизнесменов нового поколения – глобальное видение. Так 

благодаря математической обработке данных появилась компания Captain Growth 

Дмитрия Билаша и Дмитрия Плешакова. Их компания разрабатывает продукты, 

помогающие лучше рекламировать и продавать товар не только клиентам из Украины, 

но и из-за рубежа. 

А желание увидеть мир привело CEO и соучредителя компаний Eurotrips и Deinde 

Владимира Оляницкого в турбизнес. Он создал с партнерами несколько туристических 

агентств, в которых работают десятки молодых креативных юношей и девушек. 

"Компания началась с первой поездки в Европу, когда я собрал друзей из Киева, 

и мы поехали вместе отдыхать в Прагу и Амстердам. И с этого началась компания", - 

вспоминает он. 

Впрочем, в прошлом веке разрушился не только СССР, но и преграда для не таких 

"как все". Ведь в Советском Союзе мечта стать бизнесменом была обречена на 

насмешки и порицание. В независимой Украине – она делает людей счастливыми. 

"У меня лично всегда были два таких драйвера в этом, чем мы занимаемся. Первое 

– это здоровый авантюризм. То есть делать вещи, которые ты не знаешь точно, как 

делать, где есть большая степень неопределенности, и ты должен быстро 

приспосабливаться к этим новым условиям, придумывать и немножко быть в 

стрессовом режиме. И такой дух приключения, дух нового, неизведанного, он меня 

всегда очень драйвил", - отмечает Плешаков. 

Желание получения прибыли, развитие неиспользованных возможностей, как ни 

странно привязывает молодых людей к Украине. 

"Мы не переезжаем, и я не думаю, что мы будем переезжать. Я считаю, что в 

Украине нереальное количество возможностей", -  считает Билаш. 

Также теперь целью становится не выезд из страны, а рост в ней, добавляет Лобод: 

"Главное – стремление и желание. Просто мы понимаем, что в Украине можно 

зарабатывать деньги". 

"Я думаю, что даже мой переезд, если бы я переехал, пошел бы, наверное, кому-

то во благо. Потому что переехав туда, я бы начал делать больше результаты. 

Возвращаясь сюда, я бы тратил деньги здесь. Наверное, переезжать навсегда я точно не 

хочу. Но на две страны я бы жил", - подчеркнул Тимошенко. 
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В целом, именно наличие собственного дела вызывает у людей чувство 

достоинства, а это делает их счастливыми в собственной стране» [202].  

За визначенням сервісу Startup Ranking, стартап – це організація з високою 

інноваційною компетенцією та потужною технологічною базою, яка має здатність до 

прискореного зростання та зберігає незалежність у часі. Максимальна тривалість життя 

- 10 років [203]. 

Для того, щоб процес створення компанії був не таким ризикованим, С. Бланк 

запропонував методологію т.зв. «ощадливого стартапу» («lean start-up»), яка віддає 

перевагу експериментуванню над складним плануванням, зворотньому зв'язку з 

клієнтами та ітеративному підходу над традиційним розвитком майбутнього 

проектного продукту. І хоча ця методологія відносно нова, її концепція була швидко 

сприйнята стартапами, а провідні бізнес-школи вже почали адаптувати навчальні плани 

для її викладання.  

Як зазначає С. Бланк, відповідно до загальноприйнятої точки зору, перше, що 

повинен зробити кожен засновник підприємства – створити бізнес-план – статичний 

документ, у якому окреслюється проблема, наводиться її рішення, п'ятирічний прогноз 

доходів, прибутку і грошових потоків. По суті, бізнес-план є «кабінетним» 

дослідженням, написаним ізольовано від споживачів/клієнтів ще до того, як 

підприємець почне створювати новий продукт. Передбачається, що можна заздалегідь 

– ще до того етапу фінансування, втілення ідеї та виведення її на ринок – визначити 

цільовий сегмент ринку (клієнта) та необхідний йому продукт.  

Після того, як підприємець з переконливим бізнес-планом отримує гроші від 

інвестора, він починає створювати продукт таким само ізольованим способом. Перші 

серйозні відгуки від клієнтів підприємець отримує лише після розробки та виведення 

продукту на ринок, коли продавець намагається його продати. І дуже часто підприємці 

дізнаються, що клієнтам не потрібна більша частина функцій/характеристик продукту, 

на розробку яких вони витратили від декількох місяців до декількох років роботи.  

Не одне десятиліття спостерігаючи за тисячами стартапів, які працюють за цією 

стандартною схемою, С. Бланк доходить наступних висновків [204]: 

1) бізнес-плани рідко витримують перші контакти з клієнтами;  

2) ніхто, окрім венчурних інвесторів, не вимагає п'ятирічних планів прогнозування. 

Ці плани, як правило, є вигадкою, і мріяти, що вони стануть реальністю майже завжди 

є тратою часу;  

3) стартапи не є зменшеними версіями великих компаній, вони не створюються за 

генеральними планами. Ті стартапи, що в кінцевому підсумку досягають успіху, швидко 

йдуть від невдачі до невдачі, увесь час адаптуючи, повторюючи та вдосконалюючи свої 

початкові ідеї, постійно навчаючись у клієнтів.  

У той час як діючі компанії реалізують свої бізнес-моделі, стартапи шукають їх. 

Ця відмінність і була покладена в основу методології «ощадливого стартапу».  

                                                           
202 Штука Н., Юхименко А. Рожденные после СССР. Как молодые украинцы построили успешный 

бизнес // https://biz.nv.ua/publications/rozhdennye-posle-sssr-kak-molodye-ukraintsy-postroili-uspeshnyj-

biznes-2490936.html  
203 What is a startup? / Startup Ranking. URL: https://www.startupranking.com/what-is-a-startup 
204 Steve Blank. Why the Lean Start-Up Changes Everything. Harvard Business Review. 2013. URL: 

https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything   

https://biz.nv.ua/publications/rozhdennye-posle-sssr-kak-molodye-ukraintsy-postroili-uspeshnyj-biznes-2490936.html
https://biz.nv.ua/publications/rozhdennye-posle-sssr-kak-molodye-ukraintsy-postroili-uspeshnyj-biznes-2490936.html
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Ключовими принципами методології «ощадливого стартапу» є такі [205]:  

1. Замість того, щоб займатися місяцями плануванням і «кабінетними» 

дослідженнями, підприємцям необхідно підсумувати свої гіпотези (підприємці 

визнають: все, що вони мають від самого початку – це сукупність неперевірених гіпотез, 

які є лише догадками) і визначити, яку цінність вона матиме для клієнтів.  

2. «Ощадливі стартапи» (тобто ті, що слідують методології «lean start-up») 

«виходять з будівлі» для перевірки своїх гіпотез. Вони йдуть і запитують у своїх 

потенційних клієнтів, покупців і партнерів їх думку щодо основних елементів бізнес-

моделі, включаючи характеристики продукту, його ціну, канали розповсюдження та ін. 

Акцент робиться на швидкості та спритності: підприємці швидко «збирають» 

мінімально життєздатний продукт для отримання зворотнього зв’язку з клієнтами. 

Потім, використовуючи вклад клієнтів для перегляду своїх гіпотез, вони знову 

починають цикл, тестують перероблені продукти і вносять подальші невеличкі 

коректування (ітерації) або більш суттєві зміни до ідей, які не працюють.  

За стандартною схемою стартапи намагаються уникати відкритого позиціонування 

своїх продуктів (аби не інформувати потенційних конкурентів про ринкові можливості), 

працюючи в «режимі невидимості» (вони виставляють прототипи своїх продуктів 

цільовим клієнтам лише під час високоорганізованих бета-тестів). Методологія 

«ощадливого стартапу» робить таку схему безальтернативною, оскільки вказує, що в 

більшості галузей відгуки клієнтів мають більше значення, ніж секретність, і постійний 

зворотній зв'язок дає кращі результати, ніж привабливі відкриття. 

У своїй статті [206] підприємець Генріх Зілмер (Henrik Zillmer) – випускник 

найуспішніших бізнес-інкубаторів в Європі (Rocket Internet) і США (Y Combinator) 

згадує перше e-mail, яке він отримав від Олі Самвера (співзасновника Rocket Internet): 

«Ідей хоч греблю гати, успіх полягає у виконанні». І далі продовжує, що після 

заснування 10 стартапів він не може з цим не погодитися. «Я бачив безліч чудових ідей, 

- пише Г. Зілмер, - які загинули через те, що засновники не знали як їх втілити в життя, 

але я ніколи не бачив, щоб гарні керівники з чудовими управлінськими навичками губили 

бізнес, навіть, якщо ідея була посередньою. Все це тому, що вони змінювали та 

адаптували ідею аж поки не отримували те, що потрібно. Більшість стартапів – 

незалежно від того, наскільки чудовими є їхні ідеї – вимушені змінювати своє уявлення 

про продукт по мірі його розвитку».  

3. «Ощадливі стартапи» практикують ітеративний підхід 207, що, до речі, виник у 

галузі програмного забезпечення. На відміну від звичайних річних циклів розробки 

продукту, цей підхід усуває даремно витрачений час і ресурси, розвиваючи продукт 

ітераційно та поступово. Це процес, за допомогою якого стартапи створюють 

мінімально життєздатні продукти, які вони випробовують.  

                                                           
205 Там само.  
206 . Zillmer Henrik. The Difference between Rocket Internet and Y Combinator. URL: 

http://henrikzillmer.com/the-difference-between-rocket-internet-and-y-combinator 
207 Ітеративний підхід передбачає виконання робіт паралельно з безперервним аналізом отриманих 

результатів і коригуванням попередніх етапів роботи. Проект при цьому підході в кожній фазі 

розвитку проходить цикл PDCA: Планування - Реалізація - Перевірка - Оцінка (від англ. Plan-do-check-

act cycle) (Див.: Итеративный подход разработки программного обеспечения. URL: 

http://unetway.com/tutorial/iterativnyj-podhod-razrabotki-programmnogo-obespecenia/).  

http://henrikzillmer.com/
http://henrikzillmer.com/the-difference-between-rocket-internet-and-y-combinator
http://henrikzillmer.com/the-difference-between-rocket-internet-and-y-combinator
http://unetway.com/tutorial/iterativnyj-podhod-razrabotki-programmnogo-obespecenia/
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Для ілюстрації ключових принципів С. Бланк наводить приклад стартапу своїх 

учнів зі Стенфорду Хорхе Ероу (Jorge Heraud ) і Лі Реддена (Lee Redden), які 

започаткували Blue River Technology. У них було бачення створити роботизовані 

газонокосарки для гольф-майданчиків. Після розмов з більш, ніж 100 потенційними 

клієнтами протягом 10 тижнів вони дізналися, що цільові клієнти, на яких вони робили 

ставку, не оцінили їхнього рішення. Але потім вони почали спілкуватись з іншими 

групами потенційних замовників, у тому числі з фермерами, і визначили величезний 

попит на автоматизований спосіб знищення бур'янів без хімічних речовин. На цьому 

сегменті ринку вони і сфокусували свої подальші розробки і протягом наступних 

десятьох тижнів розробили і протестували прототип Blue River. Дев'ять місяців потому 

стартап отримав понад 3 млн. дол. США венчурного фінансування, очікуючи, що 

комерційний продукт буде готовий вже через дев’ять місяців після цього.  

Таким чином, методологія «ощадливого стартапу» доводить на конкретних 

прикладах неефективність стандартних схем запуску стартапів, акцентуючи увагу на 

тому, що необхідно у корені змінювати їх зміст і ключові принципи. Інструменти 

методології були популяризовані в серії успішних книг і викладаються (станом на 2013 

р.) у більш ніж 25 університетах, а також онлайн курсом на Udacity.com. Окрім того в 

багатьох містах в усьому світі можна знайти організації (на кшталт Startup Weekend), які 

знайомлять потенційних підприємців з методологією «ощадливого стартапу». На таких 

зібраннях команди стартапів можуть пройти через відбір найкращої ідеї серед 

півдюжини потенційних протягом кількох годин. Як підкреслює С.Бланк, це може 

звучати неймовірно для людей, які не відвідували такі заходи, але на них деякі 

підприємства створюються у п’ятницю ввечері, а генерують прибуток у неділю вдень 

[208].  

Повертаючись до ідеї наскрізного «вирощування» підприємницького мислення, 

потрібно наголосити, що на стадії навчання підприємництву цей процес закінчуватися 

не повинен. Людина, яка отримала знання і навички з підприємницької діяльності 

повинна мати можливість їх реалізувати, тобто організувати свій власний бізнес. Тому 

оптимальним буде наявність ще однієї ланки в ланцюжку створення підприємця – на 

рівні закладів вищої освіти це можуть бути бізнес-інкубатори, для створення яких є 

достатньо умов: по-перше, це приміщення; по-друге, організаційна структура.  

Важливою складовою бізнес-інкубатора є наявність менторів – досвідчених 

професіоналів, радників, які стежать за розвитком компаній і діляться досвідом. Рід 

Хоффман (Reid Hoffman) – співзасновник сайту професіональних мереж LinkedIn 

(стартап-компанії, яка була створена у 2003 р. і продана Microsoft у 2016 р. за 26 млрд. 

дол. США) одного разу сказав, що заснувати стартап – «це як скинути себе зі скелі і на 

шляху вниз спробувати зібрати літак». Ментор – це людина, яка вже пройшла цей шлях, 

вже зібрала такий літак і, як правило, неодноразово, а зараз допомагає початківцям це 

зробити [209].  

Перші дві ланки у ланцюгу «вирощування» підприємця, по суті, є першими 

стадіями розвитку стартапів. Відразу варто зазначити, що у світовій практиці 

                                                           
208 Steve Blank. Why the Lean Start-Up Changes Everything. Harvard Business Review. 2013. URL: 

https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything39 
209 Reid Hoffman. Chairman and Cofounder LinkedIn. (2018). Forbes. URL: https://www.forbes.com/ 

profile/reid-hoffman/#3d58b1281849 

https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything39
https://www.forbes.com/profile/reid-hoffman/#3d58b1281849
https://www.forbes.com/profile/reid-hoffman/#3d58b1281849
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загальноприйнятого підходу до етапності розвитку стартапів не існує, все залежить від 

їх мети, сфери діяльності та інших факторів, що впливатимуть на швидкість розвитку 

стартапів.  

З урахуванням вищезазначеного пропонується впровадити в практику 

регіонального розвитку систему «Інноваційного ліфта»: від школи до Європи» 

(далі – «інноваційний ліфт»), засновану на методології «ощадливого стартапу» 

(«lean start-up»), з його органічними складовими – бізнес-студіями (на рівні шкіл), 

бізнес-інкубаторами і науковими парками (на рівні вишів), українськими 

індустріальними парками або європейськими технопарками – як інструменту 

«вирощування» стартапів, запуску інноваційних бізнесів, створених на  

базі розробок наукових установ і закладів вищої освіти, шляхом забезпечення  

їх фінансовою, організаційною, інформаційною та іншими формами  

підтримки впродовж усього інноваційного ланцюжка створення доданої  

вартості від наукової ідеї до етапу серійного виробництва та виведення інновації 

на ринок.  

Нами пропонується п’ятистадійна система «інноваційного ліфта» з такою 

послідовністю етапів (стадій): 1) генерування ідей; 2) «посів» стартапів; 3) 

зростання стартапів; 4) розширення діяльності стартапів; 5) «вихід» стартапів – 

кожна з яких (окрім останньої) здійснюється у середовищі відповідної інноваційної 

структури (рис. 5.5).  

Стадія генерування ідей – зародження інноваційної ідеї щодо розробки 

інноваційного продукту, технології, надання послуги, виконання робіт. На цій стадії 

формується команда стартапу, члени якої заряджені ентузіазмом і вірять в ідею і 

бажають її реалізувати. Фінансування цього етапу здійснюється, як правило, за власні 

заощадження; кошти родини, друзів чи партнерів, тобто за правилом 3F (Family, 

Friends, Fools).  

У системі «інноваційного ліфта» цей етап передбачає створення закладами вищої 

освіти самостійно або у співпраці з підприємствами та підприємцями регіону на базі 

середніх шкіл і ліцеїв мережі бізнес-студій з метою «вирощування» підприємців зі 

школи, поширення серед учнів навичок креативного та підприємницького мислення, 

спонукання їх до продукування інноваційних ідей, прищеплення їм потягу до 

самостійного набуття знань з метою підготовки майбутніх підприємців. Передбачає 

залучення малих підприємців, досвідчених стартаперів, венчурних інвесторів до 

викладацької діяльності у бізнес-студіях. 
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Рисунок 5.5 – Концепція «Інноваційного ліфта: від школи до Європи» (розроблено В.І. Ляшенком та 

І.Ю. Підоричевою) 
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Стадія «посіву» стартапів – на цій стадії складається детальний план розвитку, 

розподіляються функції між членами команди, створюється мінімально життєздатний 

прототип продукту (технології, послуги, роботи) та здійснюється його апробація 

потенційними покупцями (клієнтами) для отримання зворотного зв’язку. На цій стадії 

постійно вносяться зміни до прототипу, проводиться його тестування аж до того, поки 

не буде знайдено той самий унікальний продукт, у якому є зацікавленість клієнтів. 

Виготовляється пробна партія продукту. Джерелом фінансування на цій стадії, як 

правило, є краудфандінг, в ідеальному випадку – кошти інвестиційних компаній чи 

бізнес-янголів, які спеціалізуються на інвестиціях у ранні стадії інноваційного циклу.   

На цьому етапі підприємцям варто звернутись до бізнес-інкубатору або бізнес-

акселератору з метою отримання консультаційних, адміністративних, організаційних та 

інших послуг по запуску інноваційних бізнесів.  

Стадія «зростання» стартапів – налагодження системи просування продукту 

(технології, послуги, роботи) на ринок, залучення все більшої кількості споживачів 

(клієнтів). Стартап на цій стадії є прибутковим підприємством, займає відповідну 

ринкову нішу та користується популярністю серед споживачів, реалізує активну 

маркетингову стратегію. Для покриття поточних витрат все ще відчуває потребу у 

залученні додаткових інвестицій. Але шукати інвесторів вже немає потреби – вони самі 

зацікавлені в інвестуванні в успішний стартап.  

У системі «інноваційного ліфта» пропонується зміцнілі стартапи базувати у 

середовищі наукових парків, особливо придатного для подальшого зростання 

інноваційних бізнесів завдяки концентрації в одному місці усіх задіяних в 

інноваційному процесі учасників, які володіють науковими, технічними, 

адміністративними, інвестиційними знаннями, досвідом і вміннями, взаємодіють, 

підтримують ділові зв'язки, навчаються один у одного, намагаються досягти успіху в 

своїй сфері та допомагають в цьому іншим. 

Стадія розширення діяльності стартапів – це стадія, на якій підприємство 

стабільно працює на ринку та отримує постійний прибуток. Воно готово до збільшення 

обсягів виробництва і збуту, розширення цільового сегменту ринкуНа цьому етапі 

пропонується два вектори розвитку стартапів – у середовищі українських 

індустріальних парків, які забезпечують доступ до необхідної промислової, 

транспортної, виробничо-складської, адміністративної та соціальної інфраструктури, 

підтримуючи таким чином промислове освоєння інноваційної продукції всередині 

країни. Другий вектор орієнтований на європейський ринок і передбачає базування 

підприємств у технопарках країн-членів ЄС, зокрема, у польських, словацьких, 

угорських і румунських технопарках.  

Тобто студенти, які мають хист до підприємницької діяльності і навчаються за 

бакалаврськими програмами в Україні започатковують «власну справу» в бізнес-

інкубаторі відповідного українського вишу, а потім переводячи її до відповідного 

українського наукового або індустріального парку. Продовжуючи навчання за 

магістерськими програмами в європейській країні, вони спочатку адаптують свій малий 

бізнес у відповідному європейському технопарку, тим самим вони стають вже 

резидентами ЄС. Це надає їм можливість виходу як на ринки окремих країн-членів ЄС, 

так і на загальноєвропейський ринок, не пориваючи зв’язків з Україною та її ринком.  
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Цікавим для відтворення на прикордонних з ЄС територіях України є досвід 

Європейського університету Віадріна (European University Viadrina), який був 

заснований у 1991 р. і розташований у Франкфурті-на-Одері на кордоні з Польщею; 

відповідно, у м. Слубіце дислокується коледж університету – разом вони представляють 

унікальну модель міждержавної науково-освітньої кооперації. Від самого початку 

модель університету Віадріна була орієнтована на міждержавне і транскордонне 

науково-освітнє співробітництво, що підтверджується цифрами: близько однієї п’ятої 

студентів університету (23%) складають студенти з сусідньої Польщі, Литви та інших 

країн Центральної та Східної Європи; для багатьох молодих дослідників з цих країн 

університет став першою академічною базою для проведення досліджень за програмами 

Erasmus [210].  

В Україні модель університету Віадріна може бути врахована при поглибленні 

прикордонного науково-освітнього та інноваційного співробітництва з європейськими 

країнами. Так, на базі університетів п’ятьох областей України, які межують з країнами-

членами ЄС, – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією – можуть бути 

створені філії, кафедри та факультети цільової підготовки кадрів відповідних 

європейських університетів для надання можливості українцям отримувати дипломи 

бакалавра з подальшим продовженням навчання (при необхідності та бажанні) по 

магістерським програмам в ЄС. В умовах масової науково-освітньої еміграції така 

схема має ряд переваг:  

по-перше, українські студенти матимуть можливість навчатися у рідній країні 

принаймні чотири роки, отримуючи дипломи європейського зразка, а не виїжджати за 

кордон на повний термін навчання;  

по-друге, існує менша ймовірність неповернення українських студентів на 

Батьківщину;  

по-третє, українські університети автоматично стають привабливими не лише для 

українців, але і для студентів з пострадянських (Азербайджан, Туркменія), азійських 

(Китай, Індія, Пакистан) та африканських (Марокко, Нігерія) країн;  

по-четверте, професорсько-викладацький склад українських університетів може 

підвищити свою кваліфікацію, переймаючи досвід європейських колег, зберегти місце 

роботи на тлі масового відтоку молоді за кордон.  

На базі науково-освітньої співпраці може бути започаткована інноваційно-

інвестиційна кооперація між країнами шляхом створення міждержавних центрів 

трансферу технологій для освоєння, адаптації та спільного розроблення технологій, 

заснування на їх базі малих інноваційних підприємств, що, у тому числі сприятиме 

усуненню технологічних розривів між Україною та провідними економіками світу.  

Існування у світовій практиці таких інноваційних середовищ як бізнес-інкубатори, 

наукові парки, технологічні парки та індустріальні парки вказує на недосконалість 

інституційного та регуляторного середовищ багатьох країн, яку складно подолати в 

загальнонаціональних масштабах. Проте, створення цих інноваційних середовищ, хоча 

б точково, дозволяє сформувати унікальні умови, необхідні для продукування знань та 

інновацій, залучати інвесторів, створювати нові робочі місця, що, зрештою, позитивно 

                                                           
210 European University Viadrina at a glance. 2018. URL: https://www.europa-uni.de/en/ueber_uns/ 

zahlen_fakten/index.html 
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впливає не лише на розвиток окремого регіону, але й позначається на економічному 

розвитку країни в цілому.  

Остання стадія – «виходу» стартапів – має основним завданням визначення 

стратегії розвитку стартапу. Тут можливі два варіанти: 1) засновник стартапу починає 

випуск акцій, отримуючи від цього дохід; 2) засновник вирішує продати стартап  

як готовий бізнес, тоді основна робота зосереджується на пошуку інвестора,  

якому підприємець погодиться продати контрольний пакет акцій за прийнятною ціною, 

залишивши невеличку частку собі. Стартап, який доходить до цієї стадії, є успішним 

бізнесом, займає вагому частку ринку, її продукція (роботи, послуги) користується 

високим попитом, команда складається з висококомпетентних професіоналів.  

Фактично для запровадження системи «Інноваційного ліфта» в Україні вже 

створені необхідні передумови та підґрунтя.  

По-перше, багато вишів, наукових установ і громадських організацій України 

уклали відповідні угоди з вишами та інноваційними структурами європейських країн, 

які виступають своєрідними «майданчиками підскоку» до Європи.  

Наприклад, у березні 2017 р. у м. Кошице (Словаччина) відбулось підписання 

Меморандуму про співпрацю між Національною науково-технологічною асоціацією 

України, Ужгородським національним університетом (УжНУ) і Технічним 

університетом міста Кошице. Зазначеним меморандумом закладено основи для 

подальшого розвитку співпраці між науковими установами двох країн шляхом 

створення на базі наукових парків УжНУ і Технічного університету міста Кошице 

«Українсько-словацького міжнародного Центру трансферу технологій». Його 

діяльність буде спрямована на організацію та координацію науково-технологічної та 

інноваційно-інвестиційної кооперації науково-освітніх закладів національних і 

регіональних інститутів, взаємний трансфер технологій, інноваційний розвиток малих і 

середніх підприємств України, Словаччини та інших країн-членів ЄС. Для досягнення 

спільної мети сторони мають намір брати участь у міжнародних грантових програмах 

та проектах міжнародної технічної допомоги.  

У вересні 2016 р. аналогічні меморандуми з намірами на співробітництво та 

утворення інноваційно-навчально-підприємницьких ланцюжків були підписані між 

Академією економічних наук України, Інститутом економіки промисловості НАН 

України, Полтавським університетом економіки і торгівлі та з польського боку – 

Познанським державним економічним університетом, Вищою технічною школою у 

Сувалках та Технологічним парком міста Сувалки [211, с. 79-80].  

По-друге, українські студенти та викладачі вже користуються можливостями 

європейських програм обміну між університетами країн-членів ЄС [212]. Однією з таких 

                                                           
211 Іванов С.В., Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. «Інноваційний ліфт» як інструмент забезпечення сталого 

розвитку // Соціально-економічний розвиток країни в контексті інтеграційних процесів: досвід, 

проблеми, перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної  

конференції (14-15 липня 2017 р.). Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – С. 78-81. 
212 «Моїми однокурсниками стали випускники Кембриджу та Йєлю»: учасниця програми Еrasmus+ 

Юлія Гудошник – про те, як отримати стипендію у вишах Європи. The Point. 2018. URL: 

https://thepoint.rabota.ua/moyimy-odnokursnykamy-staly-vypusknyky-kembrydzhu-ta-yyelyu-uchasnytsya-

prohramy-erasmus-yuliya-hudoshnyk-pro-te-yak-otrymaty-stypendiyu-u-vyshah-yevropy/?utm_source= 

news&utm_medium=newsletter&utm_campaign=news_all2407&&email=f9569650826545749bec526db0d

4013b-3139-250718-0 (Last accessed: 04.08.2018). 

https://thepoint.rabota.ua/moyimy-odnokursnykamy-staly-vypusknyky-kembrydzhu-ta-yyelyu-uchasnytsya-prohramy-erasmus-yuliya-hudoshnyk-pro-te-yak-otrymaty-stypendiyu-u-vyshah-yevropy/?utm_source=news&utm_medium=newsletter&utm_campaign=news_all2407&%20&email=f9569650826545749bec526db0d4013b-3139-250718-0
https://thepoint.rabota.ua/moyimy-odnokursnykamy-staly-vypusknyky-kembrydzhu-ta-yyelyu-uchasnytsya-prohramy-erasmus-yuliya-hudoshnyk-pro-te-yak-otrymaty-stypendiyu-u-vyshah-yevropy/?utm_source=news&utm_medium=newsletter&utm_campaign=news_all2407&%20&email=f9569650826545749bec526db0d4013b-3139-250718-0
https://thepoint.rabota.ua/moyimy-odnokursnykamy-staly-vypusknyky-kembrydzhu-ta-yyelyu-uchasnytsya-prohramy-erasmus-yuliya-hudoshnyk-pro-te-yak-otrymaty-stypendiyu-u-vyshah-yevropy/?utm_source=news&utm_medium=newsletter&utm_campaign=news_all2407&%20&email=f9569650826545749bec526db0d4013b-3139-250718-0
https://thepoint.rabota.ua/moyimy-odnokursnykamy-staly-vypusknyky-kembrydzhu-ta-yyelyu-uchasnytsya-prohramy-erasmus-yuliya-hudoshnyk-pro-te-yak-otrymaty-stypendiyu-u-vyshah-yevropy/?utm_source=news&utm_medium=newsletter&utm_campaign=news_all2407&%20&email=f9569650826545749bec526db0d4013b-3139-250718-0
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програм є Erasmus+/Erasmus Mundus – програма, яка дозволяє навчатися, викладати 

або стажуватися в іншій країні терміном до двох років та отримувати за це стипендію.  

По-третє, Україна є членом багатьох європейських програм, які підтримують усі 

складники інноваційного ланцюжка створення доданої вартості (ідея – прототип – 

промисловий зразок/корисна модель – серійне виробництво – ринок), у тому числі 

створення інноваційних малих і середніх підприємств (МСП), а саме:   

(1) Європейської програми обміну досвідом для підприємців (Erasmus for Young 

Entrepreneurs, EYE), ініційованої Європейським Союзом для надання можливості 

молодим підприємцям 213 отримати навички для започаткування власного бізнесу та/або 

управління нещодавно розпочатим бізнесом шляхом використання досвіду та знань 

досвідчених підприємців з інших європейських країн (рис. 5.6). По суті, EYE є 

інструментом побудови партнерських зв’язків між підприємцями з різних європейських 

країн на взаємовигідних умовах. Тривалість програми розрахована на період від 1 до 6 

місяців з можливістю розділити перебування за кордоном у приймаючої сторони на 

фази мінімум один тиждень протягом 12 місяців.  

EYE фінансується Європейською Комісією: фінансова підтримка надається 

молодим підприємцям для покриття витрат на проїзд та перебування в приймаючій 

країні на основі щомісячної суми відповідно до Фінансової угоди з контактною точкою.   

Для кожної приймаючої країни встановлені свої максимальні щомісячні  

суми відшкодування витрат з урахуванням поїздок. Найбільші суми передбачені  

в Данії (1100 євро/місяць), Ірландії і Великобританії (по 1000 євро/місяць),  

Швеції (950 євро/місяць), а найменші – в Албанії та Молдові (530 євро/місяць), Болгарії, 

Македонії, Литві, Румунії, Сербії та Чорногорії (по 560 євро/місяць) [214, с. 9-10].  

Реалізацію програми передбачається здійснювати за допомогою місцевих 

контактних пунктів як посередницьких організацій, компетентних у питаннях 

підтримки підприємців (це можуть бути торгові палати, стартап-центри, інкубатори). 

Такі організації обираються Європейською Комісією для супроводження молодих 

підприємців упродовж усього періоду обміну досвідом: вони мають допомагати із 

заявкою на участь, встановлювати успішні відносини з відповідними досвідченими 

підприємцями, а також консультувати з будь-яких інших питань. Підприємцю, який 

бажає взяти участь в програмі, необхідно обрати місцевий контактний пункт, який 

розташованій у зручному для нього регіоні або в країні його проживання, або ж, за 

відсутності такого, – в іншій європейській країні за вибором. В Україні першими 

контактними пунктами обрані Торгово-промислову палату України, Чернігівську 

регіональну торгово-промислову палату, Агенцію регіонального розвитку Запорізької 

області.  
 

                                                           
213 Тут під «молодим підприємцем» маються на увазі підприємці, які тільки збираються почати власну 

справу або вже почали свою діяльність протягом останніх трьох років, тобто вікового обмеження 

програма не має, так само немає тематичних обмежень – вітаються будь-які галузі та сектори.  
214 Programme Guide. Erasmus for Young Entrepreneurs. European Comission. URL: https://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May% 202015.pdf 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%25%20202015.pdf
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%25%20202015.pdf
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Можливі учасники EYE 

Молоді підприємці Досвідчені підприємці

1. Підприємці, які мають намір розпочати власний 

бізнес та мають надійний бізнес-план

2. Підприємці, які нещодавно  розпочали власний 

бізнес (не більше 3 років)

Успішні підприємці (в ідеалі власники малих і 

середніх підприємств) або особи, які 

безпосередньо приймають участь у 

підприємницькій діяльності на рівні правління 

Мотивація та умови участі в EYE 

Зацікавленість у розвитку бізнесу досвідчених 

підприємств, готовність ділитися діловими 

навиками і знаннями

Професійній досвід і життєздатна бізнес-ідея,  

ініціативність та творчий підхід до справи

Бажання і можливість залучати додаткові кошти 

для покриття витрат на перебування в 

приймаючій країні, які перевищують розмір 

гранту ЄС

Знання мови обміну (однієї з офіційних мов ЄС)

Готовність сприяти розвитку бізнесу молодих 

підприємців, ділитися підприємницьким 

досвідом і знаннями

Бажання отримати досвід від співпраці з 

молодим підприємцем і нові ідеї для розвитку 

власного бізнесу

Бажання у подальшому розвивати міжнародне 

партнерське співробітництво та покращувати 

свої підприємницькі навички

Знання мови обміну (однієї з офіційних мов ЄС)
 

 
Побудовано за: [215] 

Рисунок 5.6 – Можливі учасники EYE, умови та мотиваційна складова 

участі в програмі   

 

EYE передбачає проходження п’ятьох етапів. На рис. 5.7 наведено послідовність 

реалізації програми для молодих підприємців, у тому числі з України. Для приймаючої 

сторони процедура участі в EYE схожа. Детальна інформація щодо участі в програмі 

представлена на центральному сайті програми http://www.erasmus-entrepreneurs.eu.  

Варто лише підкреслити, що EYE не підтримує стажувань та робочих місць, а 

спрямована на побудову партнерських зв’язків між європейськими підприємцями на 

рівних взаємовигідних умовах.  

(2) Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу 

(Competitiveness for Enterprises and SME, СOSME) – програма орієнтована на 

створення сприятливих умов розвитку малого і середнього бізнесу. Бюджет програми 

складає 2,3 млрд. євро на період 2014-2020 рр. Україна є членом програми СOSME з 

лютого 2017 р., що відкриває їй доступ до бюджету СOSME у розмірі близько 900 млн. 

євро.  
 

                                                           
215 Programme Guide. Erasmus for Young Entrepreneurs. European Comission. URL: https://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May% 202015.pdf 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%25%20202015.pdf
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%25%20202015.pdf
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Етап 1

Етап 2
Пошук 

приймаючої 
сторони

Реєстрація на сайті програми: 

bit.ly/EYE_Register 
Подача документів (резюме, бізнес-плану та мотиваційного листа)
Вибір контактної точки - організації-посередника, яка перевірить 

документи на відповідність умовам

Пошук досвідченого підприємця за кордоном (із бази даних) 
самостійно або за допомогою організації-посередника

Проведення переговорів з приймаючою стороною про дати та строки 
подорожей

Визначення цілей, завдань, плану, очікувань, обсягів фінансування та 
інших складових програми

Перебування молодого підприємця за кордоном 
Звітування організації-посереднику щодо стану виконання 

погодженого плану

Погодження усіх складових програми між сторонами
Прийняття рішення Європейською Комісією щодо здійснення обміну

Підписання договору з організацією-посередником, в якому 
описуються узгоджені складові програми

Реєстрація

Етап 3

Етап 5

Етап 4

Проведення 
переговорів, 

складання плану

Погодження 
плану, підписання 

договорів

Реалізація

 
 

Побудовано за: [216] 
 

Рисунок 5.7 – Послідовність реалізації EYE для молодих підприємців 
 

Генеральний директорат СOSME регулярно оголошує тендери та гранти на 

фінансування проектів з підтримки інноваційної та експортної діяльності підприємств 

малого і середнього бізнесу (рис. 5.8).  

Членство у програмі СOSME надає Україні можливість:  

1) доступу до підпрограм, класифікованих за трьома напрямами:  

полегшення виходу МСП на зовнішні ринки шляхом надання консультацій щодо 

експортно-імпортної діяльності МСП на ринках ЄС;  

покращення умов для конкурентоспроможності, у тому числі визначення та 

усунення зайвих регуляторних бар’єрів;  

формування культури ведення бізнесу – запровадження освітніх програм, 

проведення тренінгів, семінарів, стажувань, програм з обміну тощо.  

2) отримати повний доступ до Європейської мережі підприємств (Enterprise 

Europe Network, EEN) та знайти партнерів у ЄС та інших країнах-учасницях EEN [217].  

Для інформації: незважаючи на назву, EEN є глобальною мережею, віртуальним 

торговельним майданчиком, що охоплює 65 країн Європи, Азії та Америки. В її межах 

працює понад 600 бізнес-асоціацій та понад 25 млн. компаній-учасниць. Вона об’єднує 

понад 16 тис. технологічних розробок та бізнес-пропозицій. Протягом року EEN 

                                                           
216 Programme Guide. Erasmus for Young Entrepreneurs. European Comission. URL: https://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May% 202015.pdf 
217 Helping companies innovate and grow internationally / Enterprise Europe Network. URL: 

https://een.ec.europa.eu/ 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%25%20202015.pdf
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%25%20202015.pdf
https://een.ec.europa.eu/
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проводить близько 100 великих заходів для бізнесу, на яких компанії-учасниці шукають 

партнерів (b2b зустрічі). 
 

 

Рисунок 5.8 – Програма «Competitiveness for Enterprises and SME» (COSME) 

ЄС з підтримки малого та середнього бізнесу   
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За допомогою EEN українські підприємці мають можливість:  

1) шукати потенційних партнерів по бізнесу та покупців продукції у ЄС та інших 

країнах-учасницях EEN; 

2) розміщувати комерційні замовлення, поширювати/відстежувати комерційні 

пропозиції;  

3) шукати та залучати новітні інноваційні технології з-за кордону; 

4) просувати свої інноваційні технології на ринки ЄС;  

5) шукати інвесторів і партнерів у ЄС та інших країнах-учасницях EEN, у тому 

числі для створення спільних підприємств. Для подачі бізнес чи технологічних заявок 

українські підприємці можуть звернутись за допомогою до членів Консорціуму EEN-

Ukraine [218], які надають консультаційні послуги, підтримують у пошуку бізнес-

партнерів та інвесторів для технологій, роз’яснюють правила тендерів і грантів, 

сприяють налагодженню бізнес-контактів в мережі EEN. Послуги членів Консорціуму 

є безкоштовними. Членами Консорціуму EEN-Ukraine є: Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України; Міністерство закордонних справ України; Відділ трансферу 

технологій Інституту фізики НАН України; Торгово-промислова палата України; ТОВ 

«Нова інтернаціональна корпорація»; Громадська організація «Споживач»; Київський 

національний університет ім. Т.Г. Шевченка.  

Програми Erasmus for Young Entrepreneurs і СOSME є основними європейськими 

програмами на Європейському дослідницькому просторі, ініційованими для підтримки 

малих і середніх підприємств з метою розширення кооперації та співробітництва між 

країнами (не лише європейськими).  

(3) European Cooperation in the field of Scientific and Technical research, COST – 

найстаріша міжурядова європейська мережа для підтримки співробітництва в наукових 

і технічних дослідженнях, тобто ця програма підтримує перші етапи інноваційного 

ланцюжка. Україна не є членом цієї мережі, але може брати участь в її акціях. 

(4) HORIZON-2020 – найбільш потужний інструмент фінансування інноваційного 

розвитку в ЄС з бюджетом понад 80 млрд. євро на період 2014-2020 рр. Україна є 

асоційованим членом програми з 2015 р. і вже має досвід у конкурсах програми та 

виграні проекти.  

(5) European Research Coordination Agency, EUREKA – європейська програма, 

яка спрямована на розробку технологій, продуктів і послуг високої якості, ринкове 

просування науково-технічних розробок; залучення наукових установ і промислових 

підприємств до виконання спільних розробок тощо. Україна є членом програми з 

2007 р., але повною мірою не використовує її можливості: за останні роки було 

затверджено лише один український проект.  

Підбиваючи підсумки вищевикладеному, слід зазначити, що започаткування 

системи «Інноваційного ліфта»: від школи до Європи» вирішує багато важливих 

завдань, актуальних для України:  

дозволяє впровадити в практику новий інструмент цільового «вирощування» 

стартапів, який враховує сучасну методологію та практичний досвід створення 

стартапів у світі, тенденції освітньої та трудової міграції в Україні, передбачає розвиток 

                                                           
218 Як ми можемо допомогти вашому бізнесу? EEN-Ukraine Network. URL: http://www.iop.kiev.ua/~een/ 

http://www.iop.kiev.ua/~een/
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широкої кооперації та співробітництва українських закладів вищої освіти, наукових 

установ, малих і середніх підприємців із зарубіжними колегами;  

покращує якість інституційного оточення регіональних інноваційних систем 

завдяки розвитку інноваційних структур в їх взаємній координації. Такими 

інноваційними структурами є бізнес-інкубатори, наукові парки, технологічні парки та 

індустріальні парки. Вони допомогли багатьом країнам подолати бідність, технологічну 

відсталість, інвестиційну непривабливість і є тими полюсами зростання економіки, які 

поступово, але докорінно змінюють загальний «краєвид» країни;   

сприяє соціальному становленню молоді, розвиває у них підприємницький 

менталітет і мислення, потяг до підприємницької діяльності;  

підтримує відкритий ринок освітніх послуг, відкритий ринок праці для науковців; 

сприяє інтернаціоналізації української науково-освітньої та інноваційної сфери шляхом 

розвитку кооперації з вишами та інноваційними структурами країн-членів ЄС.  

 

 

6. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

ТА АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПОРЯДКІВ  
ДО УМОВ УКРАЇНИ 

 

Європейські країни демонструють приклади того, як досягнути економічного 

зростання та інноваційного розвитку через здійснення територіальної децентралізації, 

узгодити дії акторів та інститутів, які беруть участь у розвитку території. 

Для реалізації завдань регіональної політики інституційні порядки країн-членів 

ЄС, приведено у відповідність до системи номенклатурно-територіальних одиниць 

статистики (NUTS). NUTS дає можливість забезпечити в країнах-членах ЄС 

уніфіковану, прозору та ефективну модель статистичного моніторингу і на основі цього 

реалізувати гнучку регіональну політику. Єдина статистична система включає:   

NUTS 1 (соціально-економічні райони, які об'єднують основні регіони, 104 од.), 

чисельність населення в яких нараховує від 3 млн. осіб до 7 млн. осіб. Це можуть бути 

існуючі адміністративно-територіальні одиниці, як наприклад, землі Німеччини. Якщо 

ж для даного рівня не існує адміністративно-територіальних одиниць, то вони можуть 

бути створені шляхом об’єднання менших адміністративних одиниць у вищій рівень у 

так звані «неадміністративні одиниці» (“non-administrative units”). Таке агрегування 

здійснюється на географічній, соціально-економічній, історичній, культурній або 

екологічній основі. Території просторового планування Z.E.A.T. (Zone économique 

d'aménagement du territoire – Територія дослідження і регіонального планування) у 

Франції [219], групи регіонів в Італії, групи автономних громад в Іспанії, регіони в 

Польщі є неадміністративними агрегаціями (non-administrative aggregations). Так, 

наприклад, межі Z.E.A.T. не збігаються з межами регіонів, вони не мають законодавчої, 

виконавчої або адміністративної ролі. Для неадміністративних одиниць існують 

відхилення у чисельності населення залежно від конкретних географічних, соціально-

економічних, історичних, культурних та екологічних умов, особливо для островів. 

                                                           
219 Institut national de la statistique et des etudes economicues. URL: https://www.insee.fr/en/ 

metadonnees/definition/c1910/  

https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1910/
https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1910/
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Для неадміністративних одиниць існують відхилення у чисельності населення 

залежно від конкретних географічних, соціально-економічних, історичних, культурних 

та екологічних умов, особливо для островів. Рівень NUTS 1 використовується для 

аналізу регіональних проблем в ЄС, таких як «вплив митного союзу і економічної 

інтеграції на регіони, які знаходяться на нижчому, ніж національний, рівні» [220, с. 6]. 

NUTS 2 (базові регіони, 281 од.), чисельність населення в яких від 800 тис.осіб до 

3 млн. Це регіони Франції, включаючи її заморські території,  області Італії, німецькі 

первинні адміністративні субрегіони в землях, воєводства в Польщі, автономні громади 

та міста Іспанії.  

Рівень NUTS 2 зазвичай використовується державами-членами як основа для 

проведення регіональної політики і тому найбільш підходить для аналізу регіональних 

та національних проблем. Саме на класифікації регіонів NUTS 2 ґрунтується підтримка 

структурних фондів. 

Для рівня NUTS 3 (1348 од.) ЄС пропонує критерій чисельності населення від 150 

до 800 тис. осіб. Рівень включає області, які занадто малі для складних економічних 

аналізів, можуть використовуватися для конкретного аналізу або вказати, яких 

регіональних заходів необхідно вжити. 

В ЄС розроблена також класифікація для більш дрібних адміністративно-

територіальних одиниць.  

Районування України як можливість модернізації економіки промислових 

регіонів. Реалізація проектів з модернізації економіки потребує концентрації ресурсів, 

не тільки фінансових, а й наукових, що формуються великими адміністративно-

територіальними одиницями.  

Українські вчені пропонують «переформатувати» регіони з врахуванням 

наявності в Україні історичних регіонів [221, с. 114] або за моделлю соціально-

економічного районування [222, 223, 224].  

Українські економісти та географи стверджують, що змістовний, а не формально-

кількісний характер соціально-економічного районування є найбільш суттєвим 

принципом районування, він визначає, що соціально-економічний район є не 

статистично-однорідною територією за якоюсь ознакою, а соціально-економічною 

єдністю, цілісністю та спільністю життєдіяльності. При цьому виділяють такі ознаки 

районів:  

1. Тісний соціально-економічний, демографічний і культурний зв'язок територій 

району з головним ядром – її найбільшим за кількістю населення містом. 

                                                           
220 Regions in the European Union. Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2013/EU-28. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ 

documents/3859598/6948381/KS-GQ-14-006-EN-N.pdf/b9ba3339-b121-4775-9991-d88e807628e3. 
221 Савельєв Є., Куриляк М. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS. Журнал 

Європейської економіки. 2016. № 15(1). С. 92-120. 
222 Кучабський О.Г. Перспективи впровадження статистичної системи NUTS в Україні в контексті 

адміністративно-територіальної реформи. Державне управління: теорія та практика. 2006. №2. Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006-2/txts/REGIONALNE%5C06kogkar.pdf. 
223 Соціально-економічна географія України / за ред.. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 606 с. 
224 Соціально-економічне районування України / М.І. Долішній, М.М. Паламарчук, О.М. Паламарчук, 

Л.Т. Шевчук. – Львів, 1997. – 50 с. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6948381/KS-GQ-14-006-EN-N.pdf/b9ba3339-b121-4775-9991-d88e807628e3
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6948381/KS-GQ-14-006-EN-N.pdf/b9ba3339-b121-4775-9991-d88e807628e3
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2. Формування у великому регіоні територіальної соціально-економічної системи, 

тобто такого просторового поєднання населення, соціальної, економічної та екологічної 

сфер, в якому на основі їх взаємозв’язаності, збалансованості і взаємодоповнюваності 

створюються оптимальні умови ля життєдіяльності суспільства. 

3. Спеціалізація району в загальноукраїнському (загальнодержавному) поділі та 

інтеграції праці.  

4. Можливість здійснювати в межах району територіальне регулювання та 

координацію соціальних, економічних і демографічних процесів на субукраїнському 

рівні. 

Для України найбільш прийнятним є зонування, важливим підґрунтям якого є 

врахування декількох умов, по-перше, тяжіння до великих міст та промислових 

агломерацій, які мають відносно високий рівень науково-освітнього потенціалу. По-

друге, відповідність системі номенклатурно-територіальних одиниць статистики ЄС. 

Оскільки Україна просувається шляхом європейської інтеграції, то питання 

приведення територіальних одиниць України до європейських стандартів є 

актуальним та потребує обґрунтування (табл. 6.1).  

Пропонується виділення економічних районів, як неадміністративних 

агрегацій, що утворюються шляхом об’єднання менших адміністративних 

одиниць (областей) з урахуванням соціально-економічного, культурного, 

історичного аспектів, відповідають рівню NUTS 1 за номенклатурою 

територіальних одиниць ЄС та формуються навколо наукових центрів НАН 

України та МОН України. 

Запропонований склад економічних районів представлено у табл. 6.2 і 6.3. 

По-перше, за чисельністю населення запропоновані неадміністративні одиниці 

відповідають рівню NUTS 1 за номенклатурою територіальних одиниць ЄС. По-друге, 

неадміністративні агрегації формуються навколо наукових центрів НАН України та 

МОН України, що дозволяє розробляти програми інноваційного розвитку економічного 

району, використовуючи потенціал центрів.  

Визнання наукових центрів ключовими акторами формування регіональної 

інноваційної системи економічного району дало б можливість говорити про появу 

нових форм досягнення функціональної децентралізації, завдяки формуванню мережі 

акторів (наукових центрів НАН України та МОН України), які зорієнтовані на 

виконання конкретних функцій з метою науково-інноваційного забезпечення 

модернізації промисловості безвідносно до адміністративно-територіальних меж.  

Оцінювати роль наукових центрів як фундаменту розробки та реалізації 

регіональної політики модернізації промисловості необхідно з урахуванням їх 

інституційного різноманіття, яке проявляється у низці аспектів, включаючи виконання 

ними наукових, науково-організаційних, освітніх функцій, серед яких: 

сприяння розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, що проводяться 

в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах регіону, підвищенню 

рівня його наукового потенціалу, розвитку інтеграції науки і освіти; 

 



310 

Таблиця 6.1 – Розподіл інституційних порядків у провідних країнах Європи та в Україні 
Рівень 

за 

NUTS 

Франція Німеччина Італія Іспанія Польща Україна 

Терито- 

ріальні  

рівні 

Кількість 

Терито-

ріальні  

рівні 

Кількість 

Терито-

ріальні 

рівні 

Кількість 
Терито-

ріальні рівні 
Кількість 

Терито-

ріальні 

рівні 

Кількість 

Терито-

ріальні 

рівні 

Кількість 

NUTS 

1 

Території 

Дослідження 

і регіонального 

планування 

Z.E.A.T + 

DOM* 

9 Землі  

Lӓnder 

16 Групи 

регіонів 

Gruppi di 

regioni 

5 Групи 

автономних 

громад 

Agrupación 

de 

comunidades 

autónomas 

7 Регіони 

Regions 

7 Еконо-

мічні 

райони 

8 

NUTS 

2 

Регіони 

Régions + DOM 

27 Адміністра

-тивні 

округи 

Regieru-

ngsbezirke 

38 Регіони 

Regioni 

21 Автономні 

громади та 

міста 

Comunidades 

y ciudades 

Autónomas 

19 Воеводства 

 Voivode-

ships 

17 Області 25 

NUTS 

3 

Департаменти 

Départe-ments + 

DOM 

101 Терито-

ріальні 

одиниці 

районів 

Kreise 

402 Провінції 

Provincie 

110 Провінції + 

острови + 

Сеута, 

Мелілья 

Provincias + 

islas + Ceuta, 

Melilla 

59 Суб- 

регіони 

Subregions 

73 Райони 490 

NUTS 

4 

Комуни 

Communes 

35462 Громади 

Gemeinden 

11135 Комуни 

Comuni 

7983 Муніципа-

літети 

Municipios 

8124 Гміни 

Gminy 

2478 Громади⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰ 

 

ОТГ 

11215 

 

773 

Джерело: складено авторами за: [225, 226] 

*DOM: Département d'outre-Mer (Демартаменти і заморські регіони). Відповідно до ст. 72-3. Конституційного закону Франції N 2003-276 от 

28 марта 2003 г. це Гваделупа, Гвіана, Мартініка, Реюньйон, Майотт, Сен-П'єр і Мікелон, острова Волліс і Футуна і Французька Полінезія)  
 

                                                           
225 National Structures (EU-28). URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/national-structures-eu. 
226 Децентралізація (2018). Області: основні данні. URL: https://decentralization.gov.ua/areas. 
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Таблиця 6.2 – Економічні райони відповідно до розташування наукових 

центрів НАН України та МОН України та рівня NUTS 1  

за номенклатурою територіальних одиниць ЄС 

№ 

з/п 

Економічні райони/ 

Центр району 
Області 

Чисельність 

населення, 

млн. осіб 

Науковий центр 

НАН України та 

МОН України/ 

Місто розташування 

1 Донецькій 

м. Донецьк 

Донецька, 

Луганська, 

6,6 Донецький науковий 

центр 

м. Донецьк, 

з 2014 р. - 

м. Покровськ,  

м. Краматорськ 

2 Придніпровський 

м. Дніпро 

Дніпропетровська, 

Запорізька, 

Кіровоградська 

5,9 Придніпровський 

науковий центр 

м. Дніпро 

3 Слобожанський 

м. Харків 

Полтавська, 

Сумська, 

Харківська 

5,2 Північно-Східний 

науковий центр 

м. Харків 

4 Центрально-

Поліський 

м. Київ 

Житомирська, 

Київська, 

Черкаський, 

Чернігівська, 

м. Київ 

8,0 Поліський науковий 

центр 

м. Київ  

пропонується 

5 Подільський 

м. Вінниця 

Вінницька, 

Хмельницька,  

можливо 

Тернопільська  

2,9-4,0 Подільський 

науковий центр 

м. Вінниця або 

м. Хмельницький 

пропонується 

6 Причорноморський 

м. Одеса 

Миколаївська, 

Одеська, 

Херсонська, 

Автономна 

Республіка Крим, 

Севастополь 

4,7* Південний науковий 

центр 

м. Одеса 

7 Волинський Волинська, 

Рівненська 

2,2 м. Луцьк або м. Рівне 

пропонується 

8 Західний 

м. Львів 

Закарпатська, 

Івано-

Франківська, 

Львівська, 

Чернівецька, 

можливо 

Тернопільська  

6,1-7,2 Західний науковий 

центр 

м. Львів 

Джерело: складено авторами  

*дані з чисельності наявного населення Автономної республіки Крим та м. Севастополь з 2015 

р. відсутні.  



312 

Таблиця 6.3 – Економічні райони відповідно до рівня NUTS 1  

за номенклатурою територіальних одиниць ЄС 

№ 

з/п 

Економічні райони/ 

Центр району 
Області 

Чисельність 

населення, 

млн. осіб 

1 Донецькій 

м. Донецьк 

Донецька, Луганська 6,6 

2 Придніпровський 

м. Дніпро 

Дніпропетровська, Запорізька, 

Кіровоградська 

5,9 

3 Слобожанський 

м. Харків 

Полтавська, Сумська, Харківська 5,2 

4 Центрально-Поліський 

м. Київ 

Житомирська, Київська, 

Черкаський, Чернігівська, 

м. Київ 

8,0 

5 Подільський 

м. Вінниця 

Вінницька, Хмельницька,  

можливо Тернопільська  

2,9-4,0 

6 Причорноморський 

м. Одеса 

Миколаївська, Одеська, 

Херсонська, Автономна 

Республіка Крим, Севастополь* 

4,7* 

7 Волинський 

м. Луцьк / м. Рівне 

Волинська, Рівненська 

 

2,2 

8 Західний 

м. Львів 

Закарпатська, Івано-Франківська, 

Львівська, Чернівецька, можливо 

Тернопільська  

6,1-7,2 

Джерело: складено авторами 

*дані з чисельності наявного населення Автономної республіки Крим та м. Севастополь з 2015 

р. відсутні. 
 

участь у забезпеченні інноваційного розвитку регіону; організації широкого 

використання в регіоні високоефективних вітчизняних наукових розробок; 

координація Стратегій і Програм розвитку економічних районів, областей та міст 

із загальнонаціональними стратегіями, пов’язаними з регіональним, інноваційним та 

промисловим розвитку в ув’язці із концепцією розумної спеціалізації; 

сприяння здійсненню науково-організаційних заходів, які спрямовані на 

формування ефективної науково-технічної і інноваційної політики в базових галузях 

економіки регіону, розвиток інфраструктури інноваційної діяльності; 

сприяння інтеграції відповідних напрямів науки з освітою і виробництвом, 

впровадженню результатів наукових досліджень у практику; 

здійснення просвітницької діяльності, сприяння підвищенню інтелектуального 

потенціалу регіону. 

Центри економічних районів є і центрами залізниць (Донецька залізниця, 

Львівська залізниця, Одеська залізниця, Південна залізниця, Південно-Західна 

залізниця, Придніпровська залізниця). Це дозволяє створювати в межах економічних 

районів транспортно-логістичні кластери, що включають залізничну інфраструктуру, 

річковий/морський порт, міжнародний аеропорт, перетин автомобільних доріг у різних 
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напрямках. Розвиток логістичних центрів буде забезпечувати умови функціонування 

галузей виробництва, сприяти ефективному використанню економічного потенціалу 

регіону. Організація елементів транспортної інфраструктури, таких як логістичні 

центри, пов’язано із необхідністю використання величезних площ. Доцільним є 

задіяння територій колишнього промислового використання, які є занедбаними 

(браунфілди) для розміщення логістичних центрів, враховуючи, що такі об’єкти мають, 

як правило, вигідне розташування відносно транспортної інфраструктури. 

 

 

7. МЕРЕЖА КОРПОРАЦІЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ  
ДЛЯ РОЗУМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ  

НА БАЗІ РЕГІОНАЛЬНИХ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ НАН І МОН УКРАЇНИ  
ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ  

СИСТЕМ, ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ, МІЖДЕРЖАВНИХ  
І ТРАНСКОРДОННИХ НАУКОВО-ОСВІТНІХ  

ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОСТОРІВ 

 

Баланс між рівнями прийняття рішень у Європейського Союзі підтримується 

стратегіями розумної спеціалізації (Strategies for Smart Specialisation, S3), які, серед 

іншого, успішно вирішують завдання координації та комунікації між регіонами та з 

державними органами влади у визначенні пріоритетів і стратегій дослідницького та 

інноваційного розвитку.   

Концепція розумної спеціалізації, розроблена групою дослідників –Д. Фореем (D. 

Foray), П. А. Давідом (P. A. David) і Б. Холлом (B. Hall) – і викладена в аналітичній 

записці «Знання для зростання» («Knowledge for Growth») у 2009 р. [227], швидко 

завоювала популярність і була включена до порядку денного європейської стратегії 

«Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth» [228]. Вона також 

набула поширення далеко за межами ЄС і пріоритезована у програмних документах 

ОЕСР [229] і ООН [230].  

Автори ідеї розумної спеціалізації від самого початку наголосили на тому, що 

розумна спеціалізація не передбачає «нав’язування» спеціалізації регіону «згори-вниз» 

урядом, який керується заздалегідь підготовленим «грандіозним планом». Не слід 

також, на думку дослідників, намагатися шукати спеціалізацію за допомогою форсайту, 

замовленого у консалтингової фірми. Замість цього автори запропонували:  

                                                           
227 Foray D., David P., Hall B. (2009). Smart specialization — The concept. Knowledge Economists Policy 

Brief. June 2009. P. 1–5. URL: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_ 

brief_no9.pdf (Last accessed: 31.07.2018).  
228 European Commission. (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 

Brussels. URL: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20% 20%20007%20-

%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf  (Last accessed: 30.07.2018). 
229 OECD. (2013). Innovation-driven growth in regions: The role of smart specialisation. Paris: OECD. URL: 

https://www.oecd.org/innovation/inno/smart-specialisation.pdf (Last accessed: 30.07.2018). 
230 UNECE. (2014). Report of the Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies on its 

seventh session. Seventh session. 16–17 October 2014. Geneva: United Nations. URL: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2015/CECI/ECE.CECI.ICP.2014.2_as_submitted.p

df (Last accessed: 30.07.2018).  

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%25%2020%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%25%2020%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
https://www.oecd.org/innovation/inno/smart-specialisation.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2015/CECI/ECE.CECI.ICP.2014.2_as_submitted.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2015/CECI/ECE.CECI.ICP.2014.2_as_submitted.pdf
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«підприємницький процес відкриття, який зможе виявити, що країна або регіон 

роблять найкраще з точки зору науки і технології. Тобто, ми пропонуємо навчальний 

процес для відкриття сфер досліджень та інновацій, в яких регіон може сподіватися 

досягти успіху. … суб’єкти підприємницької діяльності скоріше за все 

відіграватимуть провідні ролі у виявленні перспективних напрямів майбутньої 

спеціалізації, не в останню чергу тому, що необхідна адаптація до місцевих навичок, 

матеріалів, умов навколишнього середовища та умов доступу на ринок навряд чи 

зможуть спиратися на кодифіковані, загальнодоступні знання, а замість цього 

вимагатиме збору локалізованої інформації і формування соціального капіталу» 231.  

Саме в «підприємницькому відкритті» – інтерактивному процесі, в якому ринкові 

сили і приватний сектор знаходять інформацію про нові види діяльності, а уряд її 

оцінює і надає можливості суб'єктам, здатним реалізувати цей потенціал – полягає 

основна відмінність розумної спеціалізації від традиційної промислової та 

інноваційної політики [232, с. 11; 233].  

З цього випливає ще один з головних принципів «розумної спеціалізації»: урядам 

слід зосереджувати інвестиції не на секторах економіки як таких, а на сферах, в яких 

регіон або країна мають порівняльні переваги (спеціалізацію) або на перспективних 

сферах, в яких підприємці можуть розвивати нові види діяльності, сприяючи 

технологічній (галузевій) диверсифікації (табл. 7.1).  

Ці принципи були покладені Європейським Союзом в основу регіональних 

інноваційних стратегій розумної спеціалізації (Research and Innovation Strategies for 

Smurt Spetialisation (RIS3)), які спрямовані на [234, с. 19; 235, с. 5]:  

концентрацію державних зусиль, ресурсів та інвестицій на ключових пріоритетах 

регіону;  

розвиток сильних сторін кожної країни/регіону;  

підтримку досліджень і технологічних інновацій;  

залучення всіх зацікавлених сторін до пошуку можливостей розвитку регіонів;  

здійснення моніторингу та оцінки ефективності реалізації стратегії.  

 

                                                           
231 «We are suggesting an entrepreneurial process of discovery that can reveal what a country or region does 

best in terms of science and technology. That is, we are suggesting a learning process to discover the research 

and innovation domains in which a region can hope to excel. In this learning process, entrepreneurial actors 

are likely to play leading roles in discovering promising areas of future specialisation, not least because the 

needed adaptations to local skills, materials, environmental conditions, and market access conditions are 

unlikely to be able to draw on codified, publicly shared knowledge,  

and instead will entail gathering localized information and the formation of social capital assets»  

(Див.: Foray Dominique. (2012). The Economic Fundamentals of Smart Specialisation. Ekonomiaz. 2013. № 

83. P. 54-78)   
232 OECD. (2013). Innovation-driven growth in regions: The role of smart specialisation. Paris: OECD. URL: 

https://www.oecd.org/innovation/inno/smart-specialisation.pdf (Last accessed: 30.07.2018). 
233 Foray Dominique. (2012). The Economic Fundamentals of Smart Specialisation. Ekonomiaz. 2013. № 83. 

P. 54-78. URL:  
234 Там само 
235 Morgan, K. 2013. Regional innovation strategies: the challenge of collaboration and governance. Local 

Economic Growth: Recession, Resilience and Recovery Conference St Catharine’s College, Cambridge (11-

12 July). Retrieved from https://www.cpes.org.uk/dev/wp-content/uploads/2013/08/17-morgan-Cambridge-

conference-2013.pdf 

https://www.oecd.org/innovation/inno/smart-specialisation.pdf
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Таблиця 7.1 – Ключові принципи концепції розумної спеціалізації 

Принцип Сутність 

Процес самопізнання або 

підприємницький процес 

відкриття 

Визначення пріоритетів розвитку регіонів не є 

виключною компетенцією уряду, а представляє 

собою спільний з підприємницьким сектором процес 

відкриття нових перспективних для певного регіону 

видів діяльності 

Види діяльності, а не 

сектори економіки як 

такі, – це рівень для 

встановлення пріоритетів 

розвитку та здійснення 

інвестицій  

Сектори економіки є важливими, але їх не слід 

розглядати в якості цільових у визначенні пріоритетів 

розвитку. Такими пріоритетами мають бути види 

діяльності, які пов’язані з конкретними технологіями 

або їх комбінацією, з наявними можливостями 

регіону, наприклад, природними ресурсами тощо. Як 

майбутні пріоритети розвитку мають розглядатися ті 

види діяльності, в яких інноваційні проекти 

доповнюють існуючі виробничі активи. Залежно від 

загального стану обраного виду діяльності має бути 

диференційована мета розумної спеціалізації 

(наприклад, модернізація, диверсифікація, радикальні 

перетворення) 

Розумна спеціалізація 

передбачає стратегічну та 

спеціалізовану 

диверсифікацію 

Замість штучного визначення спеціалізації регіону 

підхід «розумної спеціалізації» заохочує пошук і 

відкриття нових або несподіваних для певного 

регіону видів діяльності, що призводить до 

«спеціалізованої» диверсифікації 

Оцінка та моніторинг Як і інші версії нової промислової політики, розумна 

спеціалізація передбачає проведення моніторингу та 

оцінки й коригування на цій основі політичних 

заходів. Вона також вимагає гнучкості у розробці 

політики, щоб мати можливість припинити або 

змінити вектор державної підтримки НДДКР та 

інновацій. Для цього потрібно визначити чіткі 

контроль показники та критерії успіху/невдачі. 

Політика розумної спеціалізації потребує 

встановлення вимірюваних цілей, будь то проведення 

передових наукових досліджень, комерціалізація 

НДДКР або зростання наукових досліджень у бізнес-

секторі 

* Побудовано за: [236, с. 18-19] 

 

Професор Кардіффського університету Кевін Морган (Kevin Morgan) зазначає [237, 

с. 6], що процес розроблення RIS3 є набагато складнішим, ніж це може здаватися на 

перший погляд. Він акцентує увагу на основних кроках цього процесу, які полягають у 

наступному:  

                                                           
236 OECD. (2013). Innovation-driven growth in regions: The role of smart specialisation. Paris: OECD. URL: 

https://www.oecd.org/innovation/inno/smart-specialisation.pdf. 
237 Там само 

https://www.oecd.org/innovation/inno/smart-specialisation.pdf
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перший крок: аналіз інноваційного потенціалу регіону;  

другий крок: створення інклюзивної системи управління;  

третій крок: вироблення спільного бачення майбутнього;  

четвертий крок: вибір обмеженої кількості пріоритетів для інвестування;  

п’ятий крок: впровадження належного набору політичних заходів щодо 

підтримки пріоритетів;  

на шостому кроці запровадження механізму моніторингу та оцінки.  

Для розроблення та реалізації стратегій розумної спеціалізації в Україні 

пропонується сформувати мережу Корпорацій випереджаючого розвитку на всіх 

рівнях управління – об’єднаних територіальних громад, сільських районів, міст, 

областей, економічних районів. На прикладі Придніпровського економічного району, 

це можуть бути Корпорація випереджаючого розвитку Придніпровського економічного 

району, Корпорація випереджаючого розвитку Дніпропетровської області, Корпорація 

випереджаючого розвитку Запорізької області, Корпорація випереджаючого розвитку 

Кіровоградської області, корпорації розвитку міст, корпорації розвитку сільських 

районів та ОТГ.   

При Корпораціях випереджаючого розвитку необхідно створити мережу 

Фондів регіонального розвитку:  

фонди розвитку виробництва – для фінансування проектів в індустріальних 

парках, регіональних і місцевих кластерів та регіональних «точок зростання», 

формування фінансової інфраструктури;  

фонди науково-технічного розвитку та інновацій – для фінансування проектів в 

бізнес-інкубаторах, наукових і технологічних парках, науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт пріоритетних середньострокових науково-технічних напрямів 

регіонів, міст, районів, громад;  

фонди соціального розвитку – для фінансування проектів розвитку освіти 

(середньої, вищої, спеціальної), охорони здоров’я, рекреації, туризму, житлово-

комунального господарства.  

Пропонується розробити та затвердити окремим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України Концепцію загальної для економічних районів Стратегії 

сталого випереджаючого інноваційного розвитку, які мають реалізовувати схему: 

«від «розумної спеціалізації територій (регіонів) через формування регіональних 

інноваційних систем до сталого випереджаючого інноваційного розвитку країни».  

В Україні, згідно з економічним районуванням, всі регіони охоплені 

територіальною організацією і системою державного управління, однак наукове та 

інноваційне забезпечення їх функціонування чітко не простежується, що гальмує 

регіональний інноваційний розвиток. У таких умовах функцію міжвідомчої 

координації зв’язків між підсистемами регіональних інноваційних систем могли б 

взяти на себе регіональні наукові центри НАН і МОН України (далі – наукові 

центри) (рис. 7.1) [238]. Тим більше, що Законом України «Про наукову та науково-

технічну діяльність» (стаття 25) [239] вони наділені відповідними повноваженнями.  

                                                           
238 Ляшенко В.І., Підоричева І. Ю. Регіональні наукові центри НАН України та МОН України як ядро 

розбудови регіональних інноваційних систем в умовах децентралізації. Економічний вісник Донбасу. 

2017. № 1(47). С. 13-20. 
239 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII. Відомості 

Верховної Ради України. 2016. № 3. ст. 25. 
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Рисунок 7.1 – Концептуальна модель регіональної інноваційної системи,  

до якої має прагнути Україна (розроблено В.І. Ляшенком та 

І.Ю. Підоричевою) 

 

Наукові центри повинні стати структурною основою та драйверами розвитку 

регіональних інноваційних систем на кшталт «інноваційних офшорів». Як 

пілотний може бути створений «Інноваційний офшор «Дніпро», на території якого 

діятимуть спеціальні стимулюючі режими (податкового, кредитного, митного, 

валютного курсу) для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів.   

Концепції національних і регіональних інноваційних систем (рис. 7.2) 

розглядають інновації як інтерактивний процес (від англ. interaction – «взаємодія»), 

результат спільних зусиль підприємств і організацій з різними функціями і 

можливостями (науково-дослідних інститутів, закладів вищої освіти, великих 

підприємств, малих і середніх фірм, урядових установ, суб’єктів інноваційної 

інфраструктури, фінансових організацій), об’єднаних у складну систему взаємозв’язків 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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і комунікацій, які постійно обмінюються знаннями, розподіляють і використовують їх 

для продукування нових або суттєвого удосконалення існуючих продуктів (товарів і 

послуг), матеріалів, процесів, приладів або методів.  

 

 
Рисунок 7.2 – Схематична модель національної/регіональної 240 інноваційної 

системи (розроблено В.І. Ляшенком та І.Ю. Підоричевою)  

Ефективність інноваційної системи значною мірою визначається наявністю 

комунікацій між різними учасниками, а також тим, яким чином вони взаємодіють 

один з одним як складові єдиної системи створення, використання та поширення нових 

знань та інновацій. Нездатність до взаємодії, навпаки, гальмує процес інновацій, 

знижує продуктивність системи в цілому. Саме тому недостатньо просто розвивати 

окремі елементи інноваційної системи, необхідно вдосконалювати механізми 

взаємозв’язків між ними. Це актуалізує питання інституціоналізації інноваційних 

систем, у тому числі на регіональному рівні як особливо придатного для здійснення 

інновацій, шляхом створення та розвитку елементів інноваційної інфраструктури, а 

також кластерних і мережевих форм взаємозв’язку, що сприятиме модернізації 

економіки регіонів.  

                                                           
240 Фундаментальні засади формування регіональних інноваційних систем багато в чому запозичені з 

концепції національних інноваційних систем – вони вибудовуються за тими ж принципами, що і 

національні, мають у своєму складі аналогічні підсистеми та схожий характер взаємозв’язків між 

ними. 
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Інституціональне оточення, поряд з іншими факторами, впливає на інновації. Воно 

здатне як підтримувати інноваційні процеси, так і чинити їм опір. Прикладом цього є 

правове регулювання, захищеність прав інтелектуальної власності, рівень корупції, 

розвиненість інноваційної інфраструктури. Для того, щоб інноваційна система 

працювала ефективно, необхідно удосконалювати або виключати інститути, які 

перешкоджають інноваціям, і створювати такі, які підтримують інновації.  

В Україні з кінця 60-х років ХХ ст. по дійсний час діють шість наукових центрів, 

кожний з яких охоплює декілька областей (рис. 7.3). Ареали їх дії загалом співпадають 

з межами економічних районів, які сформувались, виходячи з особливостей розміщення 

продуктивних сил, територіального поділу праці та адміністративно-територіального 

устрою.  
 

 
* Джерело: [241]   

 

Рисунок 7.3 – Ареали дії наукових центрів НАН і МОН України  

 

Однак, шість територіальних одиниць України – Вінницька, Житомирська, 

Черкаська, Чернігівська, Київська області та м. Київ – не увійшли до ареалу жодного 

наукового центру. Західний науковий центр, до якого увійшли 8 областей, штучно 

з’єднав Карпатський та Північно-Західний економічні райони та розірвав  

Подільський економічний район, дві області якого – Хмельницька і Тернопільська –  

увійшла до складу Західного наукового центру, а третя – Вінницька – так і залишилась 

поза межами будь-якого наукового центру, попри наявний науковий і освітній 

потенціал.  Для того, щоб наукові центри могли ефективно виконувати повноваження, 

якими наділив їх закон, та відігравати провідну координаційну роль у науково-

технічному та інноваційному розвитку країни доцільно у Вінницькій, Хмельницькій, 
                                                           
241 Наукові центри НАН України та МОН України / Головний портал НАН України. URL: 

http://www1.nas.gov.ua/rsc/all/Pages/default.aspx 

http://www.nas.gov.ua/
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Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях створити два 

регіональних наукових центри, використовуючи їх потужну наукову та освітню базу. 

Житомирську, Київську, Черкаську, Чернігівську області і м. Київ пропонується 

об’єднати під егідою Поліського наукового центру НАН України та МОН України; 

Вінницьку та Хмельницьку області – під егідою Подільського наукового центру НАН 

України та МОН України [242] (рис. 7.4). 

 
Побудовано авторами.  

Рисунок 7.4 – Наукові центри України: 1 – Західний НЦ НАН України  

та МОН України; 2а (пропонується) – Поліський НЦ НАН 

України та МОН України; 2б (пропонується) – Подільський 

НЦ НАН України та МОН України; 3 – Північно-Східний  

НЦ НАН України та МОН України; 4 – Південний НЦ НАН 

України та МОН України;  5 – Придніпровський НЦ НАН 

України та МОН України; 6 – Донецький НЦ НАН України  

та МОН України; 7 – Кримський НЦ НАН України та МОН 

України  

 

Основу наукових центрів можуть скласти наукові інститути галузевих академій, 

зокрема Національної академії аграрних наук (НААН) України, вищі навчальні заклади 

МОН України, наукові та освітні установи, підпорядковані іншим міністерствам і 

відомствам України.  

До складу Поліського наукового центру НАН України та МОН України могли б 

увійти:  

                                                           
242 Іванов С.В., Ляшенко В.І. Про створення Подільського наукового центру НАН та МОН України як 

ядра регіональної інноваційної системи в умовах децентралізації // Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні. – Матеріали Х Міжнар. бізнес-форуму (Київ, 21 бер. 2017 р.). – К.: 

КНТЕУ, 2017. – С. 75-76. 
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у Житомирській області – Інститут сільського господарства Полісся НААН 

України; Житомирський державний технологічний університет МОН України, 

Житомирський державний університет імені І. Франка МОН України, Житомирський 

національний агроекологічний університет;   

у Київській області – Національний науковий центр «Інститут землеробства 

НААН України», Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації 

сільського господарства», Інститут картоплярства НААН України, Інститут садівництва 

НААН України, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, 

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН України; 

Білоцерківський національний аграрний університет, Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Г. Сковороди МОН України;  

у Черкаській області - Інститут помології імені Л. П. Симиренка НААН; 

Уманський національний університет садівництва, Черкаський національний 

університет імені Б. Хмельницького МОН України, Черкаський державний 

технологічний університет МОН України;  

у Чернігівській області – Інститут сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН України; Чернігівський національний 

технологічний університет МОН України, Ніжинський державний університет імені М. 

Гоголя МОН України, Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету 

біоресурсів і природокористування України.  

Основу Подільського НЦ НАН України і МОН України можуть скласти:  

у Вінницькій області – Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 

України; Вінницький національний аграрний університет, Вінницький національний 

технічний університет МОН України, Донецький національний університет імені В. 

Стуса МОН України (переміщений з тимчасово окупованої території вищий навчальний 

заклад);   

у Хмельницькій області – Хмельницький національний університет МОН 

України, Кам'янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка МОН 

України, Подільський державний аграрно-технічний університет.  

Наукова складова Подільської та Поліської регіональних інноваційних систем 

може бути підсилена шляхом утворення філій інститутів НАН України при вищих 

навчальних закладах цих областей, а також кафедр (факультетів) цільової підготовки 

кадрів, спільних лабораторій й науково-методичних центрів. Право наукових установ 

створювати спільно з університетами, академіями та інститутами спільні науково-

освітні структури закріплено у статті 7 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність». Втілення цієї пропозиції відкриває можливості для формування 

міждержавних і транскордонних науково-освітніх та інноваційних просторів, на 

базі яких у майбутньому можуть розбудовуватися міждержавні та транскордонні 

інноваційні системи та кластери як засіб кооперації та співробітництва України з 

країнами-членами ЄС в умовах Угоди про асоціацію України з ЄС з урахуванням 

тенденцій розвитку міждержавної кооперенції (кооперації+конкуренції).  

В процесі формування міждержавних і транскордонних науково-освітніх та 

інноваційних просторів можуть бути вирішені наступні завдання: 

розвитку міждержавної та міжрегіональної кооперації в інноваційній та науково-

освітній сферах, зокрема, розвиток інститутів інноваційного та науково-освітнього 

співробітництва для отримання найбільшого ефекту від збігу національних та 
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регіональних економічних інтересів, створення необхідних умов для розвитку ринків 

інноваційних товарів і надання науково-освітніх послуг;  

мобілізації і розвитку науково-технологічного потенціалу, визначення зон 

взаємних інтересів, виділення в них пріоритетних технологічних областей для спільних 

науково-освітніх та інноваційних проектів, створення умов для їх реалізації в інтересах 

держав та регіонів; 

розвитку системи кадрового забезпечення міждержавного та міжрегіонального 

науково-освітнього та інноваційного співробітництва, розвитку людського капіталу та 

підготовки кадрів сучасних керівників та активних учасників інноваційних та науково-

освітніх програм і проектів; стимулювання підприємницької активності і формування 

сучасної культури учасників інноваційного та науково-освітнього процесу; 

спільного ефективного використання і розвитку науково-освітньої та інноваційної 

інфраструктури, впровадження нових форм взаємодії держави, суб'єктів науково-

технічної, освітньої та інноваційної діяльності та підприємницького сектора, розвитку 

інвестиційних інструментів, що спираються на механізми державно-приватного 

партнерства при комерціалізації результатів інноваційної діяльності, використання 

потенціалу інституцій розвитку;  

розвитку системи міждержавного регулювання інноваційної діяльності, усунення 

можливих правових і адміністративних бар'єрів, створення умов для поступової 

гармонізації та розвитку національних систем інституційного та нормативно-правового 

регулювання науково-освітньої та інноваційної діяльності, стандартизації та 

сертифікації продукції (послуг) у сфері розробки і виробництва високотехнологічної 

наукомісткої продукції (послуг), технічного регулювання та саморегулювання.  

Серед пріоритетних напрямків україно-польського економічного 

співробітництва в межах Угоди про асоціацію з ЄС можна виділити: 

завершення введення повномасштабного режиму вільної торгівлі; 

розробку узгоджених рішень використання енергетичних ресурсів та 

транспортних послуг, розвиток спільних ринків, зокрема, сільськогосподарської 

продукції; 

розвиток взаємодії в галузі транспорту, в тому числі формування мережі 

міжнародних транспортних коридорів; 

поглиблення співпраці в галузі енергетики, особливо альтернативної; 

багатостороннє співробітництво в галузі транспортування і транзиту вуглеводнів; 

кластеризацію та розвиток виробничих коопераційних зв'язків між 

підприємствами і технологічно взаємопов'язаними виробництвами, розробку 

міждержавних програм технічного переозброєння, сприяння інноваційним технологіям, 

взаємодія на передових напрямах науково-технічного співробітництва; 

розвиток військово-економічного співробітництва; 

розробку та реалізація великих спільних інвестиційних проектів, в першу чергу в 

галузі транспорту, енергетики та телекомунікацій; 

створення ефективних механізмів платіжно-розрахункових відносин; 

створення спільних цифрових та технологічних платформ, взаємодоповнюючих 

ланцюгів доданої вартості, спільних підприємств та інших форм економічного 

співробітництва; 

спільну інтеграцію в світову економіку та інші.  
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Міждержавними пріоритетами в процесі формування, зокрема україно-

польських науково-освітніх просторів та інноваційного розвитку, можуть бути 

визначені: 

інституційне (нормативно-правове) забезпечення реалізації міждержавної  та 

міжрегіональної науково-освітньої та інноваційної діяльності; 

підвищення інноваційної активності підприємств реального сектора економіки;  

економічні та фінансові механізми та режими активізації та стимулювання 

інноваційної та підприємницької діяльності; 

облік і ефективне використання інтелектуальної власності, розвиток її спільного 

ринку; 

інституційні перетворення інноваційної сфери, зокрема створення умов для 

реалізації концепції ««Інноваційного ліфта від школи до Європи»; 

підготовка та підвищення кваліфікації кадрів, менеджерів в інноваційній та 

підприємницькій сферах; 

транскордонне співробітництво: кластерізація, НДДКР, інноваційні програми і 

проекти; 

заходи в сфері експорту та митної справи.  

На період до 2025 р. в сфері формування спільних україно-польських науково-

освітніх просторів як пріоритетні можуть бути визначені: 

освоєння сучасних інформаційних технологій і розвиток інформаційної 

інфраструктури на основі систем супутникового і оптоволоконного зв'язку; 

розвиток нанотехнологій і створення наноматеріалів з наперед заданими 

властивостями; 

розвиток біотехнологій, генної інженерії, які забезпечують ефективність охорони 

здоров'я, АПК, фармакологічної, харчової та інших видів промисловості; 

розвиток сонячної, вітрової, водневої енергетики, а також інших поновлюваних 

джерел енергії; 

розвиток комплексу технологій ядерного циклу; 

розвиток лазерних технологій; 

застосування технологій регенерації та зварювання біологічних тканин; 

комплексний розвиток ракетно-космічної промисловості; 

розвиток цивільної авіації; 

розвиток сучасних транспортних технологій з метою підвищення швидкості та 

надійності комбінованих перевезень; 

впровадження сучасних технологій по забезпеченню житлового будівництва і 

модернізації ЖКГ; 

модернізація невиробничої сфери та сфери прогресивних та креативних послуг на 

основі сучасного обладнання; 

підвищення якості навколишнього середовища на основі сучасних «чистих», 

«зелених» та рециркулярних технологій; 

технології моніторингу навколишнього середовища, запобігання природним і 

техногенним катастрофам, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Виходячи з інтересів міжрегіонального та транскордонного співробітництва 

України та Польщі, формуються наступні пріоритети інноваційного розвитку: 

у сфері паливно-енергетичного комплексу; 

у формуванні нових транспортних магістралей, європейських транспортних 

коридорів, розробці та реалізації комплексу зі створення системи технологічного, 
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митного, інформаційно-логістичного та сервісного забезпечення перевезень вантажів 

на ділянках міжнародних транспортних коридорів; 

у формуванні ринку екологічно чистих продуктів харчування на базі 

сільськогосподарських підприємств з виробництва та переробки продукції за 

інноваційними технологіями «замкнутого» циклу, за єдиними міжнародними 

стандартами безпечного харчування, спираючись цьому на ідеологію дбайливого і 

усвідомленого ставлення до здоров'я людини і збереженню біосфери Землі; 

у створенні в сфері ресурсо- та енергозбереження таких правових умов, за яких 

максимально можливе заміщення природної сировини; 

у формуванні повноцінного ринку нанопродукції; 

в сфері цифровізації, інформатизації і забезпечення доступності сучасних 

інформаційно-комунікаційних послуг для населення; 

в поглибленні і розширенні співробітництва в космосі; 

у формуванні сучасних механізмів фінансування міждержавних пілотних програм 

і окремих адресних інноваційних проектів; 

у розвитку регіональної інноваційної політики з питань конкурентоспроможності 

національного бізнесу на сучасному світовому ринку; 

у формуванні міждержавної системи підготовки та перепідготовки кадрів. 

Може бути запропонований наступний перелік спільних міждержавних та 

міжрегіональних технологічних платформ інноваційної та науково-освітньої співпраці 

у: 

галузі нанотехнологій; 

сфері енергобезпеки; 

сфері інформаційних технологій; 

галузі космічних технологій; 

галузі технічного регулювання інноваційної продукції; 

галузі транспорту; 

сфері продовольчої безпеки;  

сфері екологічної безпеки; 

енергетичній сфері; 

соціальній сфері – інноваційна підпрограма «Інклюзивний розвиток 

територіальних громад (гмін, селищ)». 

Загалом реалізація сформульованих вище цілей і завдань україно-польського 

міжрегіонального та транскордонного співробітництва сприятиме: 

забезпеченню економічної, продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки, 

стабільного і збалансованого економічного розвитку країн та їх регіонів; 

виробництву наукомістких, конкурентоспроможних товарів і послуг за рахунок 

підвищення якісного рівня інноваційності та екологічності, зменшення енерго-, 

матеріало- і фондомісткості виробництва; 

раціональному і ефективному використанню природних, сировинних і 

інвестиційних ресурсів за рахунок застосування інноваційних, науково-освітніх та 

креативних технологій; 

підвищенню глобальної конкурентоспроможності національних та регіональних  

економік через зміцнення позицій країн та регіонів в новій глобальній архітектурі 

світової господарської  системи, з якими світова спільнота буде співпрацювати на 

справедливих паритетних умовах; 
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вирішенню завдань щодо забезпечення добробуту населення і підвищення якості 

життя, наблизивши їх до соціальних стандартів розвинених країн; 

виконанню міжнародних соціальних стандартів на рівні не нижче 75% рівня 

індустріально розвинених країн світу. 

На підставі проведеного нами дослідження можуть бути в першому 

наближенні сформульовані основні етапи формування транскордонного 

високотехнологічного кластера (рис. 7.5).  
 

 
 

Рисунок 7.5 – Схема формування транскордонного кластера (розроблено  

В.І. Ляшенком та І. Ю. Підоричевою) 

 

На прикладі розвитку нано- і біотехнологій процес формування транскордонного 

високотехнологічного кластера може включати такі кроки. 

1. Створення Філії головного по проблемі інституту НАН України при відповідній 

кафедрі українського університету-партнера. 

2. Укладання Угоди про співпрацю з іноземним університетом-партнером. 

3. Забезпечення структурних підрозділів, що займаються дослідженнями у сфері 

розвитку високих технологій (зокрема, нано- та біотехнологій) взаємодоповнюючим 

обладнанням. 

4. Забезпечення кадрами, стажування, наукові обміни. 

5. Забезпечення фінансування шляхом залучення коштів європейських, 

національних та регіональних програм, місцевих бізнес-структур або через систему 

різноманітних фондів. 

6. Підготовка пропозицій до вироблення національних та регіональних стратегії 

«smart-спеціалізації» та диверсифікації традиційних галузей спеціалізації регіонів і міст 

країн-партнерів. 
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7. Введення на фізичних та біологічних спеціальностях університетів партнерів 

спецкурсів «Основи економіки та підприємницької діяльності», «Економіка 

нанотехнологій», «Економіка біотехнологій». 

8. Забезпечення бізнес-інкубування малих підприємств і тиражування нано- і 

біорозробок на базі місцевих інкубаторів, наукових, технологічних та індустріальних 

парків. 

Нано- і біотехнології є ключовими технологіями, які у наступні роки 

призведуть до кардинальної трансформації глобальних виробничих систем, будуть 

знаходитись в центрі наукових досліджень і розробок, діяльності бізнес-структур і 

політики урядів, що обумовлює нагальність та перспективність розробок і 

пропозицій авторів.   

Експеримент з формування україно-польського науково-освітнього та 

інноваційного просторів у вигляді «пілотного» проекту транскордонного 

високотехнологічного кластеру з використанням технології «інноваційного ліфта» 

міг би провести один з функціонуючих наукових центрів, наприклад, 

Придніпровський науковий центр НАН України і МОН України.  

Науково-методичний супровід міг би здійснювати Інститут економіки 

промисловості НАН України та його Дніпровське відділення. Інститут має угоди про 

співпрацю з Дніпровським національним університетом ім. О. Гончара, Національним 

гірничим університетом, Дніпропетровським державним хіміко-технологічним 

університетом, Університетом ім. А. Нобеля, а також низкою іноземних партнерів, 

зокрема з польського боку, які могли б стати базовими для проекту.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У монографії досліджено проблеми, напрями та інструменти інтеграції України 

до європейських науково-освітніх та інноваційних просторів в умовах Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом.  

1. Підписання Угоди про асоціацію з України з ЄС, «відкриття» кордонів надає 

українцям можливість отримати освіту світового рівня, оволодіти сучасними 

професійними знаннями і досвідом роботи на європейському та світовому рівнях, що 

може лише збагатити Україну у майбутньому. В історії є чимало прикладів країн, в яких 

міграція перетворювалася згодом на надбання (Китай, Індія, Тайвань). Але так само 

існують і невдалі приклади країн (зокрема, Латвії), в яких основна частка населення так 

і не повернулася. Це може стати реальністю і для України. Уникнути такого 

песимістичного сценарію можна лише за умови забезпечення сталого випереджаючого 

інноваційного розвитку країни та її регіонів, створення сприятливого середовища, в 

якому українці могли б застосувати набуті за кордоном знання та досвід на благо рідної 

країни.   

2. Відмінними характеристиками світової економіки останніх десятиліть є 

поглиблення процесів регіоналізації, підвищення важливості локального аспекту 

інноваційної діяльності. На даний час успішний розвиток будь-якої країни тісно 

пов’язаний з соціально-економічним становищем її регіонів, підвищенням їх 

конкурентоспроможності. Така ситуація обумовлена низкою чинників: по-перше, в 

регіонах і містах зосереджено процес створення нових знань та існує відповідна 

інфраструктура їх подальшого поширення і застосування; по-друге, високою 

концентрацією високоосвіченої та кваліфікованої робочої сили в окремих центрах 



327 

економічної активності, що пропонують найкращі умови працевлаштування; по-третє, 

загостренням конкуренції на світових ринках та об’єктивними процесами глобалізації 

міжнародної торгівлі, що обумовлює розосередження різних частин виробничого 

процесу по всьому світу, розміщення їх там, де знаходяться локальні конкурентні 

переваги; по-четверте, специфічним соціокультурним середовищем, яке існує на 

окремих територіях, що приваблюють висококваліфікованих працівників не лише 

кар’єрними перспективами, але й високими стандартами життя; по-п’яте, зниженням 

можливості управління інноваційними процесами на державному рівні через 

регіональну специфіку інноваційних процесів, значну нерівномірність у розміщенні 

людського та наукового потенціалу.  

В умовах децентралізації кожен український регіон має обрати власний шлях 

розвитку і, ґрунтуючись на своїх сильних сторонах, визначити пріоритети для 

створення конкурентних переваг з урахуванням можливостей, які надає Угода про 

асоціацію України з ЄС.  

3. У досліджені представлено європейський досвід територіального устрою та 

децентралізації управління, оцінено можливості використання економічного 

районування території України відповідно до вимог європейської класифікації NUTS-1 

задля модернізації економіки регіонів.  

Європейські країни демонструють приклади того, як організувати ефективне 

надання суспільних благ через здійснення територіальної та функціональної 

децентралізації, узгодити дії акторів та інститутів, які задіяні у розвитку території. 

Стимулювання інновацій входить до числа пріоритетів регіональної політики. 

Функціональна децентралізація здійснюється завдяки політиці залучення університетів 

до розвитку регіону. Університети розглядаються як основа різних концепцій, що 

використовують системний підхід до мобілізації та інтеграції ресурсів до інноваційних 

процесів: концепції регіональних інноваційних систем, концепції регіону, що 

навчається, концепції розумного міста, концепції розумної спеціалізації.  

Для реалізації завдань регіональної політики інституційні порядки країн ЄС 

приведено у відповідність до системи номенклатурно-територіальних одиниць 

статистики (NUTS). Оскільки Україна просувається шляхом європейської інтеграції, то 

питання приведення її територіальних одиниць до європейських стандартів є 

актуальним та потребує обґрунтування.  

Запропоновано виділення економічних районів, як неадміністративних агрегацій 

у складі декількох адміністративних одиниць (областей) з урахуванням соціально-

економічного, культурного, історичного аспектів та ареалів дії регіональних наукових 

центрів НАН України та МОН України, і які відповідають рівню NUTS 1 за 

номенклатурою територіальних одиниць ЄС. Визнання наукових центрів ключовими 

акторами формування регіональної інноваційної системи економічного району дало б 

можливість говорити про появу нових форм досягнення функціональної 

децентралізації, завдяки формуванню мережі акторів (наукових центрів НАН України 

та МОН України), які зорієнтовані на виконання конкретних функцій з метою науково-

інноваційного забезпечення модернізації промисловості безвідносно до 

адміністративно-територіальних меж.  

4. Промислові підприємства та підприємці-інноватори займають центральне 

місце в інноваційній процесі. Це актуалізує завдання підтримки підприємницької 

ініціативи у запровадженні інновацій впродовж інноваційного ланцюжка створення 

доданої вартості від наукової ідеї до етапу серійного виробництва та виведення 
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інновації на ринок. Тим більше, що здібностями до підприємницької діяльності 

володіють лише 5-7% населення.  

В Україні підприємництво є слабо розвиненим. Ураховуючи те, що за останніми 

дослідженнями, 75% стартапів у світі зазнають невдачі, необхідність впровадження в 

практику нового інструменту розвитку стартапів, відповідного сучасним викликам та 

умовам, є незаперечною.  

У дослідженні розроблено концепцію «Інноваційного ліфта»: від школи до 

Європи», яка враховує сучасну методологію та практичний досвід створення стартапів 

у світі, тенденції освітньої та трудової міграції в Україні, передбачає розвиток широкої 

кооперації та співробітництва українських закладів вищої освіти, наукових установ, 

малих і середніх підприємців із зарубіжними колегами та орієнтована, у тому числі на 

створення нових видів діяльності на базі інноваційних розробок стартапів як основи 

інноваційного відновлення економіки України.  

Метою «Інноваційного ліфта: від школи до Європи» є забезпечення підприємців-

початківців фінансовою, організаційною, інформаційною та іншими формами 

підтримки, яка надається у середовищі відповідних інноваційних структур на кожному 

етапі ліфта впродовж усього інноваційного ланцюжка створення доданої вартості (ідея 

– прототип – промисловий зразок/корисна модель – серійне виробництво – ринок).  

Технологія «Інноваційного ліфта» передбачає розвиток таких інноваційних 

структур: бізнес-студій, бізнес-інкубаторів, наукових парків, технологічних парків, 

індустріальних парків. Вони надаватимуть всіляку підтримку підприємцям-початківцям 

у впровадженні інноваційних ідей в реальну практику. Інноваційний ліфт» складається 

з 5 етапів: I. генерування ідей; II. «посів» стартапів; III. «зростання» стартапів; IV. 

«розширення» діяльності стартапів; V. «вихід» стартапів. Кожна з інноваційних 

структур виконує свою функцію на відповідному етапі ліфта.  

Концепція «Інноваційного ліфта»: від школи до Європи» не орієнтована на 

сприяння еміграції висококваліфікованих українських фахівців і студентів до ЄС (як це 

може здаватися на перший погляд), навпаки, її ідея полягає в тому, щоб надати молоді 

можливість отримувати якісну освіту, нові знання, навички і практичний досвід ведення 

бізнесу на європейському ринку (збільшити присутність на яких так прагнуть українські 

виробники), не пориваючи зв’язків з Україною та її ринком, а, отже, застосовуючи їх на 

благо рідкої країни.  

Звісно, ризик неповернення українських громадян існує, але він існує у будь-

якому випадку. Проте, навіть, якщо гіпотетично уявити, що усі молоді підприємці 

залишаться за кордоном, то це буде не більше 5-7% населення, а, ураховуючи, 

нерозвиненість підприємницького менталітету, і того менше. Для того, щоб не 

допустити песимістичного сценарію для України необхідно не закривати кордони, а 

створювати в країні сприятливий інноваційний і діловий клімат, робити зважені та 

послідовні кроки у бік розвитку потужного промислового комплексу, аби 

висококваліфіковані фахівці поверталися з покращеними знаннями, свіжими 

підприємницькими ідеями, налагодженими партнерськими зв’язками з європейськими 

колегами та вкладали їх у розвиток української економіки та суспільства. У цьому плані 

концепція «Інноваційного ліфта» є дійсно важливою, оскільки орієнтована на 

досягнення таких результатів:  

покращення якості інституціонального середовища регіональних, міждержавних 

і транскордонних інноваційних систем завдяки розвитку інноваційних структур в їх 

взаємній координації;  
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забезпечення єдності та цілісності інноваційного ланцюжка «ідея – прототип – 

промисловий зразок/корисна модель – серійне виробництво – ринок», спрямованого на 

цільове «вирощування» стартапів з інтеграцією їх у європейські науково-освітні та 

інноваційні простори;  

розбудову міждержавної і транскордонної науково-освітньої та інноваційної 

кооперації на партнерських взаємовигідних умовах, налагодження взаємного трансферу 

технологій та співпраці у міжнародних грантових програмах і проектах міжнародної 

технічної допомоги;  

соціальне становлення молоді, розвиток у них підприємницького менталітету і 

мислення, потягу до підприємницької діяльності;  

створення нових перспективних видів діяльності на базі інноваційних розробок 

стартапів як основи інноваційного відновлення економіки України.  

Концепція «Інноваційного ліфта»: від школи до Європи» відповідає багатьом 

сучасним тенденціям і глобальним викликам, у тому числі розвитку міждержавної 

кооперенції (кооперації+конкуренції).  
Фактично, для запровадження системи «Інноваційного ліфта» в Україні вже 

створені необхідні передумови та підґрунтя:  

по-перше, багато університетів, наукових установ і громадських організацій 

України уклали відповідні угоди з університетами та інноваційними структурами 

європейських країн, які виступають своєрідними «майданчиками підскоку» до Європи;  

по-друге, українські студенти та викладачі вже користуються можливостями 

європейських програм обміну між університетами країн-членів ЄС;  

по-третє, Україна є членом багатьох європейських програм, які підтримують усі 

складники інноваційного ланцюжка у тому числі: Erasmus for Young Entrepreneurs, 

СOSME, COST, HORIZON-2020, EUREKA;  

по-четверте, в Україні вже майже 20 років діє організація Enactus Ukraine, яка 

надає можливість студентам спробувати свої сили у соціальному підприємництві 

шляхом реалізації соціально-підприємницьких проектів. 

5. Пропонується сформувати мережу Корпорацій випереджаючого розвитку на 

всіх рівнях управління – об’єднаних територіальних громад, сільських районів, міст, 

областей, економічних районів. При Корпораціях випереджаючого розвитку необхідно 

створити мережу Фондів регіонального розвитку: фонди розвитку виробництва, фонди 

науково-технічного розвитку та інновацій, фонди соціального розвитку.  

Необхідно розробити та затвердити розпорядженням Кабінету Міністрів України 

Концепцію загальної для економічних районів Стратегії сталого випереджаючого 

інноваційного розвитку, які мають реалізовувати схему: «від «розумної спеціалізації 

територій (регіонів) через формування регіональних інноваційних систем до сталого 

випереджаючого інноваційного розвитку країни».  

Регіональним науковим центрам НАН і МОН України необхідно делегувати 

функцію міжвідомчої координації зв’язків між підсистемами регіональних 

інноваційних систем. Тим більше, що на законодавчому рівні вони наділені такими 

повноваженнями. Разом із удосконаленням мережі наукових центрів це відкриває 

можливості для формування міждержавних і транскордонних науково-освітніх та 

інноваційних просторів, на базі яких у майбутньому можуть розбудовуватися 

міждержавні і транскордонні інноваційні системи та кластери як засіб кооперації та 

співробітництва України з країнами-членами ЄС в умовах Угоди про асоціацію України 

з ЄС. 



330 

Наукові центри повинні стати структурною основою та драйверами розвитку 

регіональних інноваційних систем на кшталт «інноваційних офшорів». Як пілотний 

може бути створений «Інноваційний офшор «Дніпро», на території якого діятимуть 

спеціальні стимулюючі режими (податкового, кредитного, митного, валютного курсу) 

для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів.   

Придніпровському науковому центру НАН і МОН України пропонується 

провести експеримент з формування відповідної ніші україно-польського науково-

освітнього та інноваційного просторів у вигляді «пілотного проекту» створення 

транскордонного кластеру нано- і біотехнологій з використанням технології 

«Інноваційного ліфта: від школи до Європи». Науково-методичний супровід міг би 

здійснювати Інститут економіки промисловості НАН України та його Дніпровське 

відділення.  
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