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Світлій пам’яті нашого друга, колеги і вчителя, 
Ігоря Валентиновича Недіна, 

присвячується

ВСТУП

Шановні колеги! Перед вами – друга колективна монографія за результа-
тами дискусій та обговорень з приводу сталого розвитку, які відбуваються у 
гостинному приміщенні Київського політехнічного інституту (до того декіль-
ка років поспіль нас збирав гостинний Бахчисарай). Наша держава переживає 
складні, буремні часи. Триває війна на сході, анексований Крим, де окупацій-
на влада роздмухує ненависть до всього українського, кримськотатарського, 
та, за великим рахунком, всього європейського, як напрямку цивілізаційного 
руху. Наша держава тримає опір не тільки від зовнішнього, але й від внутріш-
нього ворога  – від ворога, який стримує кардинальні реформи та перетво-
рення в Україні. Цей ворог – не обов’язково свідомий борець з державністю, 
а, частіше, людина, яка не відчуває глибокого зв’язку між собою, родиною та 
країною, та між державою, як форми існування згуртованого суспільства, і цю 
форму, державу, треба вдосконалювати заради майбутнього кожного з нас та 
наших дітей. Саме для вдосконалення майбутнього ми і зібралися на шпальтах 
цієї потужної монографії. Сталий розвиток – це вибір шляху, яким має пряму-
вати Україна, з огляду на найкращі цивілізаційні надбання та заради збере-
ження власної ідентичності та гідності, заради формування єдиного європей-
ського простору від Атлантики до Сіверського Донця. Однак сталий розвиток 
маємо розглядати як пріоритетність кроків, як відповідність наших наукових 
усвідомлень державним планам, проектам, програмам, як можливість знайти 
суспільну злагоду та об’єднати всіх нас, громадян України, навколо ідеї сталого 
розвитку та щасливого майбутнього.

Перед українським суспільством постає велике проблемне питання – як жити 
після війни? Якою буде Україна після війни? Яким буде українське суспільство? Де 
буде місце вимушеним переселенцям, людям, що втратили дах над головою та міс-
це роботи, жертвам обстрілів, вдовам і сиротам, самотнім старим і безпорадним 
молодим? Друга площина питання – яку економіку ми будуватимемо після війни? І 
третій аспект – у якому напрямку будемо рухати державу, де шукатимемо союзни-
ків і від кого будемо боронити наші кордони?

Якщо відповідь очевидна – вона помилкова. Бо навіть те, де будуть прохо-
дити кордони з державою, яка потенційно (чи реально) є нашим ворогом – теж 
не тривіальна відповідь, бо розпад Російської Федерації настільки ж вірогід-
ний, як і розпад Радянського Союзу, особливо, з урахуванням спільних рис у 
політичному керівництві та економічному розвитку. Тому ми шукаємо не оче-
видні відповіді, не тривіальний погляд на речі, які поряд з нами і з якими ми 
нібито призвичаїлися.

Монографія складається з п’яти розділів. 
Перші два розділи «Теорія та методологія управління сталим розвитком» та 

«Регіональна політика сталого розвитку», у цих розділах автори розглядають 
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питання від міжцивілізаційних зсувів до конфесійно орієнтованих економік, 
до нових моделей розвитку національної економіки, від стратегічного плану-
вання до екологічної модернізації, від внеску окремих фахівців в усвідомлен-
ня сталого розвитку до правових дискусій на тему сталого господарювання та 
природокористування. Таке широке коло питань і проблем формує прискіпли-
ве ставлення до різномаїття думок і підходів, серед яких провідне місце має за-
ймати осмислення сутності сталого розвитку як в цілому, так і в межах його 
конкретних проявів, від наднаціонального до локального рівнів.

Наступні розділи «Ресурси сталого розвитку» та «Практика реалізації принципів 
сталого розвитку» розкривають перед нами широкий дискусійний простір до визна-
чення ресурсної бази сталого зростання у широкому сенсі цього слова, де ресурси – 
це можливості і потенціал, це наявні (чи бажані) перспективи, це практика і теорія до 
ресурсного забезпечення зростання за умов зміни не тільки технологічних укладів, а 
взагалі, структури економіки, після карколомних потрясінь 2013-2015 років, до речі, 
які ще тривають. Енергетика та агропромисловий сектор, технології та моделі, пово-
дження з відходами та секторальна економіка – все це є потенціал сталого розвитку, 
який розкривається поступово, у багатогранності та різноманітності.

Останній розділ монографії  – «Математичні моделі та інформаційні тех-
нології в системі забезпечення сталого розвитку»  – віддає данину сучасному 
комп’ютерному та інформаційному забезпеченню нашого житті, реалізації і 
державного управління, і об’єктового або ланцюгового керування. Питання 
ризик-чинників у нестійких економіках та інформаційні технології в системі 
бізнес-процесів поєднуються у широкому колі проблемних, але практично орі-
єнтованих питань сталого зростання. 

Цю монографію, як і минулорічну, ми присвятили світлій пам’яті нашого 
друга, колеги і вчителя, Ігоря Валентиновича Недіна. Ми, автори, сподіваємось, 
що це, вже восьме монографічне видання від його відбуття від нас у Вічність, 
стане кращим прикладом наукової наснаги і щирого сумління у царині міждис-
циплінарних досліджень сталого розвитку, економічної та екологічної безпеки. 
Нам не вистачає його цілісного та іронічного погляду на буремні виклики і про-
блеми, що далеко виходять за рамки наукових дискусій, однак, пам’ять про Лю-
дину живе, поки живе започаткована ним справа. Тому наші спільні здобутки і є 
найкращою вдячністю до нього, до всіх наших Вчителів і Наставників. 

Наша держава потребує внеску кожного у становлення нових, ефективних, 
далекоглядних господарських відносин та у формування збалансованого по-
гляду на сутність, зміст та практику реалізації сталого розвитку для України, 
для Центральної та Східної Європи в цілому, і саме дискусійна платформа, що 
започаткована на наукових конференціях зі сталого розвитку та на шпальтах 
колективних монографій, дає можливість наблизити наукові здобутки до гос-
подарської політики, до ефективної законотворчості та до дієвих рішень на 
всіх рівнях реалізації принципів, започаткованих групою ентузіастів під ору-
дою Гру Харлем Брунтланн майже 30 років тому…

Зі щирою повагою,
Євген Хлобистов,

науковий редактор

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ

1.1 Сталий розвиток планетарної спільноти 
у контексті міжцивілізаційного зсуву1 

Актуальність. Проблема гармонійного розвитку планетарної спільно-
ти як частини біосфери в природному середовищі має, як відомо, давню іс-
торію, оскільки зі стародавніх часів філософи однією з головних проблем 
розглядали місце людини в природі. Діоген-Кінік (400-325 рр. до н.е.) за-
кликав до обмеження споживання, до зближення людини з природою. В 
протилежній частині світу – Китаї – аналогічної думки притримувався Ван 
Чун (27-104 рр.), який відстоював постулат «Людина – частина природи».

Основна частина. І через півтора тисячоліття філософи продовжували 
полеміку. Ж.  Келвін (1509  – 1564  рр., Франція) вважав найкращими такі 
людські риси як помірність та бережливість, проповідував режим мир-
ського аскетизму. Італійський філософ Т.Компанелла у відомій книзі «Го-
род солнца» поруч з широкою демократією вважав за необхідне жорстко 
обмежувати побут, враховуючи закони природи. В противагу цим погля-
дам Ф.Бекон (1561-1626 рр., Англія) та Р.Декарт (1596  – 1650 рр) і Д.Дідро 
(1713-1784 рр., Франція), а також Б.Спіноза (1632  – 1677 рр., Нідерланди) 
проголошували метою знань збільшення влади людини над природою, 
зміну природи по людському розумінню.

Ще до початку індустріальної доби з’явилися застереження щодо нега-
тивних наслідків антропогенного впливу на природу відносно самої людини. 
П.Гольбах (1723-1789 рр., Франція) у книзі «Система природи» зауважив, що 
людина – це частка природи, підлегла її законам. Нехтування цим призвело 
рід людський до того, що він став жертвою обраної системи управління.

Незважаючи на авторитет процитованих вище та інших авторів, їхня поле-
міка цікавила невелику групу вчених. Переважна більшість фахівців не відчу-
вала проблеми, про що свідчить зауваження В.І.Вернадського, зроблене вже у 
ХХ столітті: «Досі історики, взагалі вчені гуманітарних наук, а відомою мірою і 
біологи, свідомо не рахуються з законами природи біосфери – тієї земної обо-
лонки, де тільки і може існувати життя. Стихійно від неї людина невідділена. І 
ця нерозривність лише тепер починає перед нами точно вияснюватися».

Саме завдяки працям В. І. Вернадського проблема «природа-людина» 
отримала наукове обґрунтування – людство несе відповідальність за стан 
біосфери. Людський розум повинен і може врятувати цивілізацію від са-
мознищення. Видатний вчений сподівався, що настане час, коли завдяки 
людському розуму біосфера переросте в ноосферу, де буде панувати гар-
монія між усім живим. Відомий сучасний еколог М. М. Мойсєєв у 1984 році 
писав: «Генеральна мета розвитку цивілізації – це забезпечення коеволю-
ції (сумісної еволюції) людини і біосфери».
1 Автори Бех В.П., Бех Ю.В.
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У сфері філософії біологічних систем також накопичена певна дже-
рельна база з даної проблеми. Тут є монографічні праці, наприклад, 
І.  Шмальгаузена2, Ю.  Горського3, М.  Матвєєва з проблем самоорганізації 
предбіологічних і біологічних систем4, А. Мельникова з біокібернетичних 
систем5, В. Федорова про взаємозв’язок фізіології і кібернетики6, В. Єсько-
ва, В. Зілова, А. Адайкіна, І. Добриніна, Ю. Добриніна, В. Лазарєва, А. Хадар-
цева про нові напрями у клінічній кібернетиці7.

Термін «сталий розвиток» (стійкий розвиток) вперше було розглянуто, 
як відомо, в аспекті екологічних перетворень на конференції ООН у 1972 
році у Стокгольмі, після чого даний термін був використаний в докумен-
тах, в основу яких було покладено ідею розвитку Всесвітньої стратегії охо-
рони природи, основоположниками якої виступили Міжнародний союз 
охорони природи і природних ресурсів, Всесвітній фонд дикої природи, 
Комітет ООН з питань навколишнього середовища8.

Проте концептуально оформлене дане поняття було лише у 1977 році 
У.Офулсом у роботі «Екологія і політика дефіциту», в якій він поєднує такі ка-
тегорії як «екологічний розвиток» (ecodevelopment) і «сталість» (sustainable) 
та отримує термін «sustainable development», що в буквальному перекладі 
означає «непорушний», «твердий»9. За звичай термін «стійкий» використо-
вується у двох значеннях: як технічний термін, який використовується при 
аналізі біологічних систем10; як прагматичне твердження для нечіткої і сла-
бо структурованої нової філософії розвитку сучасного світу11.

Завдяки турботам вчених ідея гармонізації взаємовідносин між людь-
ми і природою була позитивно сприйнята багатьма політиками і держав-
ними діячами. Офіційно вона в документах ООН отримала назву «сталого 
розвитку» («надійного розвитку»). У цілому у визначенні змісту «sustainable 
development» виділяють декілька підходів: в широкому розумінні – стійкий 
розвиток – це тривалий економічний розвиток, що ґрунтується на існую-

2 Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. Избранные труды. – М.: 
Наука, 1982. – 383 с.
3 Горский Ю.М. Гомеостатика: модели, свойства, патологии // Гомеостатика живых, технических, социальных 
и экологических систем. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1990. – 280 с.
4 Матвеев М.Н. Диалектика самоорганизации предбиологических систем. – Казань, 1981. – 222 с.
5 Мельников А.В. Организм и надорганизменные образования как биокибернетические системы // Вестник 
Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. 2009. № 1. С. 7-9.
6  Федоров В. И. Физиология и кибернетика: история взаимопроникновения идей, современное состояние 
и перспективы к 60-летию написания Н. Винером книги «КИБЕРНЕТИКА» // Успехи физиологических наук 
Издательство Академиздатцентр «Наука» РАН. – 2007. – Том 38. – Номер 3. – С. 72-86
7  Еськов В.М., Зилов В.Г., Хадарцев А.А. Новые направления в клинической кибернетике с позиций теории 
хаоса и синергетики // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2006. – Том 5. – № 3. – С. 
613-616.
8 Основи стійкого розвитку: навчальний посібник /За заг. ред.. д. е.н., проф.. Л.Г.Мельника.– Суми : ВТД 
«Університетська книга», 2005. – 654 с.
9  Глущенкова Е.И. Проблема формирования политической модели усточивого развития // Весник МГУ. – Сер. 
12. Политические науки. – 2002. – №2. – С.73-76.
10  Медоуз Д.Х. Пределы роста/Д.Х.Медоуз, Д.Л.Медоуз, Й.Рэндерс, В.Ш Беренс; пер с англ.– М.: Изд-во 
МГУ. – 1991. – 207с.
11 Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МК ОСР); пер. 
с англ.– М.: Прогресс, 1989. – 376 с.

чих умовах та нормативах; у вузькому – стійкий розвиток означає створення 
суспільних благ як для теперішнього, так і майбутнього покоління.

Особливо відчутними стали рішення останніх двох всесвітніх форумів, 
мається на увазі «Ріо-92» і «Ріо+20: майбутнє, якого ми прагнемо», щодо гар-
монізації взаємовідносин у трикутнику: «природа – людина – суспільство». 

У центрі їх уваги є декілька гіпотез, що здатні наблизити нас, у пер-
шу чергу наше мислення, світогляд і практичні дії, до раціонального ви-
рішення цієї проблеми. Серед них ідеі біоцентризму, антропоцентризму, 
людиноцентризму, екобезпечного розвитку, сталого розвитку (Ріо-92)12, а 
після Ріо+20 (2012) додався ще й наратив «Зелена економіка»13, що сприй-
мається сьогодні усіма як кредо, як імператив розбудови екології планети. 

Теорія зеленої економіки базується, як відомо, на 3 аксіомах: 1)немож-
ливо нескінченно розширювати сферу впливу в обмеженому просторі; 
2неможливо вимагати задоволення нескінченно зростаючих потреб в 
умовах обмеженості ресурсів; 3) все на поверхні Землі є взаємозв’язаним.

Серед прибічників зеленої економіки виділяються: М.  Букчин, Дже-
кобс, Р. Карсон, Е. Шумахер, Р. Костанца, Л. Маргулис, Д. Кортен, Б. Фаллер, 
Х. Дэли, Д. Мидоус, П. Хоукен, А. Тверски та ін. Прибічниками зеленої еко-
номіки з 2006 року публікується International Journal of Green Economics; 
створено науковий Інститут зеленої економіки. 

Однак, глобалізація сучасного соціального розвитку, що обумовлює 
кількісні зміни і інформатизація, що детермінує якісні зміни, круто змі-
нюють алгоритм саморозгортання планетарної спільноти шляхом заміни 
її ячеїстої структури на мережеву, формуванням знаннєвої економіки, ста-
новленням Світового суспільства знань, що потребують формування Сві-
тового уряду і Світової держави. 

Цей стрибок у бутті планетарної спільноти, викликаний міжцивіліза-
ційним зсувом, ми пояснюємо переходом планетарного соціального роз-
витку від принципу динамічної рівноваги (гомеостазу) до принципу стій-
кої нерівноважності (гомеорезу). 

Для теоретичного пояснення цього доленосного стрибка у життєду-
строї планетарної спільноти треба відпрацювати, якісно нову батарею 
гіпотез про те, що: а) режим гомеореза детермінується всезагальним за-
коном біології; б) глибинним механізмом перетворень є використання лю-
диною принципу стійкої нерівноважності до якого прагне жива система 
внаслідок спонтанного вивільнення вільної енергії; в) продуктом такого 
розвитку є цілеспрямований розвиток структури і збагачення ноосфери; 
г) позитивний зворотний зв’язок в системі забезпечується механізмами 
смислотворчості і смислопородження людини.

Для цього спочатку уточнимо що таке за явище – гомеорез і чим воно 
відрізняється від гомеостазу. Гомеорез (спрямованість, каналізованість) – 

12  Лившиц В. Зелёная экономика Green economics / [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://www.un.org/
ru/sustainablefuture/sustainability.shtml.
13 Зеленая экономика – новый вектор устойчивого развития? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://
ictsd.org/i/news/bridgesrussian/82851/
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термін, який у 1957 р. запропонував англійський біолог Конрад Хел Уод-
дінгтон, що означає підтримку сталості у системах, що розвиваються; іс-
нування певних онтогенетичних шляхів, що приводять до виникнення 
стандартних фенотипів незалежно від зовнішнього середовища і генетич-
них впливів; деякі автори гомеорез використовують у філогенетичному 
аналізі, зокрема; являється основним елементом моделі каріотипічної 
ортоселекції; внутрішній механізм, що забезпечує закономірну зміну іс-
тотних параметрів у процесі розвитку системи; гомеорез підтримується 
регуляторними процесами, які відновлюють фазові траєкторії при відхи-
леннях, викликаних змінами умов. 

Г. Югай у праці «Общая теория жизни» характеризує та порівнює гоме-
орез та гомеостаз: «Гомеорез від гомеостазу можна відрізнити за багать-
ма ознаками. Гомеорез характеризується, по-перше, більш динамічним, 
функціональним характером; якщо гомеостаз – це збереження заданого 
стану рівноваги шляхом авторегуляції, то гомеорез  – автономізований 
процес новоутворення або самоорганізації, тобто зміна стану навіть і го-
меостазу, на основі чого досягаються не тільки новоутворення, але й ста-
білізація форм (І. Шмальгаузен). 

По-друге, якщо при гомеостазі зберігаються в певних межах окремі 
змінні, то при гомеорезі змінюються і зберігаються всі інші змінні системи 
шляхом їх динамічних перетворень (новоутворення). На відміну від гоме-
остазу, який не викликає появи новоутворень, гомеорез веде до таких. По-
третє, гомеорез означає зміни протягом усього процесу розвитку системи, 
спрямовані на досягнення кінцевого результату14». 

За змістом поняття гомеореза дуже близьке поняттям системогенеза 
П. Анохіна та стабілізуючого відбору І. Шмальгаузена. Г. Югай правильно, 
на нашу думку, підкреслює різницю між гомеорезом і системогенезом, 
вбачаючи її в тому, що системогенез скоріше акцентує увагу на кінцевому 
стані, а гомеорез на всьому об’ємі процесу розвитку.

Звернемо увагу на специфіку принципів збереження і принципів розви-
тку, що в біології розглядаються нерозривно. Подивимось як ці принципи 
проявляються у царині планетарного соціального організму. Можливість 
поширення категоріального апарату біологічної науки на сферу соціально-
го управління обумовлена єдністю планетарного життя і ми це уже підкрес-
лювали раніше. І до того ж, ми аналіз предмету дослідження ведемо на рівні 
соціального організму планети. Він віднесений нами до живих систем, що 
мають квантово-хвильову природу і є продуктом взаємодії людей. 

Відомий біолог Е.С. Бауер основну відмінність живого і неживого ба-
чив в стійкій нерівноважності живих систем: «..тільки живі системи ніко-
ли не бувають у стані рівноваги і виконують за рахунок своєї вільної енер-
гії постійно роботу проти рівноваги, що вимагають закони фізики і хімії 
при існуючих зовнішніх умовах. Ми позначимо цей принцип як «прин-
цип стійкої нерівноважності» живих систем. Ми не знаємо жодної нежи-

14 Югай Г.А. Общая теория жизни / Г.А. Югай. – М.: Мыcль, 1985. – 256 с.

вої системи, у якої нерівноважний стан мав би ознаки стійкості15». І далі: 
«…структури живих систем не є рівноважними... отже, для збереження їх, 
тобто, умов системи, необхідно постійно поновлювати, тобто, постійно ви-
трачати роботу16». 

Принцип стійкої нерівноважності більше відповідає стану гомеореза, 
ніж гомеостазу. У порівнянні з гомеостазом гомеорез є досконаліша фор-
ма самоорганізації і саморегуляції. Якщо гомеостаз є динамічно рівноваж-
ний стан регуляції, то самоорганізація типу гомеореза є нерівноважний 
стан, що включає обов’язково новоутворення або перетворення.

У зв’язку з визначенням самоорганізації як вищої форми самозбереження 
живого представляють інтерес наступні розмежування саморегуляції і само-
організації, запропоновані В.Г. Пушкіним: «У еволюції біосистем доцільно роз-
різняти принаймні два рівні пристосування до середовища – саморегуляцію 
і самоорганізацію. Для підтримки рівноваги з середовищем (що є найбільш 
поширеною і надійною формою пристосування) досить гомеостатичних меха-
нізмів, які вводять різного роду відхилення в нормальне русло. У більш загаль-
ному плані цей рівень пристосування можна назвати рівнем саморегуляції. На 
цьому рівні пристосування забезпечується стабілізацією істотних змінних.

На більш високому рівні пристосування до середовища  – рівні само-
організації – система не стільки стабілізується, скільки саморозвивається. 
Точніше кажучи, в системах, що саморозвиваються, саморегуляція підко-
рена чинникам самоорганізації, що є найбільш складною формою від-
ношення до середовища, коли система, витягаючи необхідне з оточення 
(енергію, інформацію і т. д.), дістає можливість виділитися з середовища і 
протиставити себе оточенню17».

Що стосується співвідношення понять збереження і стійкості, то вони 
багато в чому тотожні. Тому цілком правомірне визначення одного через 
інше. «Стійкість живих систем в широкому сенсі, – пише П.А. Водоп’янов, – 
є не що інше, як притаманна ним здатність до збереження основних атри-
бутивних функцій життєдіяльності, здатність відтворювати життєвий 
процес з покоління в покоління18». В той же час між ними існують і від-
мінності. Збереження «за своїм змістом є більш широким поняттям, ніж 
стійкість. Однак, на відміну від збереження, стійкість носить активний 
характер, тобто висловлює момент спротиву, що здійснює дана система по 
відношенню до зовнішнього впливу19». 

Ідея екологічного гомеорезу розробляється вченими20 у формі концеп-
ції про еволюційний розвиток живих систем як входження у відповідність 
з екологічними чинниками систем гомеостазу на популяційному, видовому 

15 Бауэр Э.С. Теоретическая биология / Э.С. Бауэр. – М.-Л.: Изд-во ВИЭМ, 1935. – 206 с.
16 Там же
17 Пушкин В.Г. К уточнению понятия «самоорганизация» и о его значении в эволюционной теории / В.Г. 
Пушкин // Организация и эволюция живого. – Л.: Наука, 1972.–С. 45–48.
18 Водопьянов П.А. Устойчивость в развитии живой природы / П.А. Водопьянов. – Минск: Наука и техника, 
1974.–158 с.
19 Там же
20 Дубов А.В. Экологический гомеорез как основа эволюции / А.В. Дубов // Экологические технологии. – 2005. – №10. – С. 77–78.
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і міжвидовому рівнях. Пусковим механізмом екологічного гомеореза є еко-
логічний стрес. Сюди можна віднести дію природних і штучних катакліз-
мів, переселення популяцій в екстремальні зони, впровадження у біоценоз 
нових видів з органічного світу, формування і заповнення екологічних ніш. 
Рушійними силами формування екологічного гомеореза є: адаптація, від-
бір (природний або штучний), гено– і фенотипічні модифікації). 

Режим гомеорезу соціальних систем ще ніколи не був предметом аналі-
зу соціальних філософів. І нерівноважність ніколи ще не використовувала-
ся для пояснення соціальних явищ і тому ми вимушені проаналізувати у цій 
площині напрацювання біологічної науки. До речі, Е.С. Бауер звернув увагу 
на парадокс принципу розвитку. У дискурсі нашого дослідження він полягає 
у тому, що зруйновані соціальні системи є рушійною силою еволюції соціаль-
ного світу і живого взагалі. «Цю думку можна виразити і таким чином, пояс-
нює Е. С. Бауер: «виживання пристосованих організмів в боротьбі за існуван-
ня є консервативним, зберігаючим види чинником. Навпаки, невиживання 
в боротьбі за існування є рушійним, видостворюючим чинником еволюції. 
Матеріал для еволюції поставляють не переможці в боротьбі за існування, а 
переможені. Організми, що все збереглися, були при своєму виникненні при-
стосовані до довкілля, оскільки адже інакше вони не могли б зберегтися21». 

Велика думка Дарвіна і полягала саме в тому, що з цього абсолютно не 
виходить, що виникають тільки пристосовані організми. Завжди виника-
ють у великій кількості і менш пристосовані (чи зовсім не пристосовані) 
організми, а збереження пристосованих є результатом відбору. Але між 
виникненням різних варіантів і процесом відбору ні Дарвін ні сучасна біо-
логія не бачать ніякого зв’язку. Виникнення спадкових змін являється, на 
їх думку, процесом, раз назавжди даним і незалежним від процесу відбо-
ру і виживання. Наші ж міркування приводять нас до висновку, що тут є 
причинна залежність, що представляє слідство із загальних законів руху 
живої матерії. Саме остільки і тому з’являються нові спадкові варіанти, 
оскільки і чому виникають не лише пристосовані організми. 

Гомеорез як явище неможливо осягнути без уточнення сутності явища 
живого. Тут ми маємо виходити з трьох вимог до живого які сформульовані 
Е.С. Бауером22. На думку цього дослідника перша вимога до живих систем по-
лягала в тому, що живі системи при незмінному довкіллі не повинні знаходи-
тися в рівновазі, але повинні мати різниці потенціалу, які вирівнюються без 
зовнішнього сприяння, тобто вони мають бути здатними виконувати роботу. 

Друга умова вимагала, щоб при якій-небудь дії ззовні, отже, при якій-
небудь зміні стану довкілля система повинна виконати роботу, яка впли-
вала б на зміни стани, викликані цією зовнішньою дією, і змінювала б їх. 

Третя вимога говорить: робота живих систем при всякому довкіллі спря-
мована проти рівноваги, яка повинна була б наступити при цьому довкіллі 
при цьому первинному стані системи. Слід відмітити, що ця вимога, як і інші 
дві, жодним чином не суперечить законам фізики, особливо термодинаміки.

21  Бауэр Э.С. Теоретическая биология / Э.С. Бауэр. – М.-Л.: Изд-во ВИЭМ, 1935. – 206 с.
22  Там же

Щодо визначення сутності живих систем цей дослідник писав: «Ми 
стверджуємо, що матеріальні системи, позначені нами як живі, і в цьому 
відношенні мають характерну властивість – стійку нерівновагу, і ми нази-
ваємо живими тільки такі системи, які цю властивість мають. 

Цю властивість ми сформулюємо таким чином: щоб позначити систе-
му живою, ми вимагаємо від неї, щоб вона витрачала свою працездатність, 
тобто свою вільну енергію, яку вона має при незміненому довкіллі, завжди 
на таку роботу, яка приводить при цьому довкіллі до змін в умовах систе-
ми, що підвищують її працездатність. 

Інакше кажучи, в системі повинні існувати пристосування (властивос-
ті – авт.), сприяючі тому, щоб працездатність системи і при незмінному до-
вкіллі завжди витрачалася на такі роботи, які підвищують працездатність 
самої системи. Коротше, працездатність має бути використана в інтересах 
власної працездатності.

Оскільки система тільки тоді буває працездатною, коли вона не зна-
ходиться в рівновазі, оскільки при рівновазі в ній не може відбуватися без 
зовнішнього сприяння за незмінених зовнішніх умов ніяких змін, то ми 
можемо формулювати нашу вимогу ще і таким чином: в живих системах 
мають завжди бути пристосування (властивості – авт.), які перетворюють 
працездатність системи при незміненому довкіллі в роботу проти рівно-
ваги, яка наступила б при цьому довкіллі і при цьому стані системи.

Цим ми поставили умову і відносно роду і напряму роботи, яка має 
бути використана при незміненому довкіллі. При зовнішніх діях, тобто 
при змінах стану довкілля, ми знаходимо обов’язковим в нашій другій ви-
мозі, щоб система виконала роботу, що змінює ефект зовнішньої дії. Для 
даного випадку відносно роду і напряму роботи ми ставимо таку ж вимогу. 
Тут ми повинні згадати, що це вимогу ми ставили не безумовно при всякій 
зовнішній дії, а вимагали лише, щоб такі роботи, що змінюють ефект зо-
внішньою дії, взагалі відбувались. 

Тоді наша третя вимога для того випадку виразиться таким чином: 
якщо відбувається зовнішній вплив на живу систему і остання виконує 
роботу, що впливає на очікуваний від цієї дії і від первинною стани сис-
теми ефект, то робота системи полягає в такій зміні ефекту, в результаті 
якої при цій зовнішній дії, при зміненому довкіллі працездатність системи 
підвищилася, або, іншими словами, у разі, якщо система при зовнішній дії 
виконує роботу, то ця робота спрямована проти рівноваги, яка наступила 
б при зміненому довкіллі і первинному стані системи23».

Але повернемось до аналізу зміни базових принципів життєустрою плане-
таної спільноти, оскільки їх усвідомлення має бути первинним по відношенню 
до освоєння будь-яких інших чинників сталого розвитку у нових умовах її со-
ціального буття, що швидко наближається до порогу своєї сингулярності. 

Отже, принцип динамічної рівноваги містить в собі загальну вказівку, в 
якому напрямі змінюватиметься соціальна система при зміні довкілля: він 
говорить, що зміна в системі відбуватиметься в напрямі, протилежному до 
23 Там же.
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зміни довкілля; отже, зростання населення супроводжується зниженням 
добробуту і навпаки, зростання добробуту веде до покращення народжува-
ності дітей, у фізичному світі – приплив тепла веде до реакції, що знижує те-
пло, підвищення тиску – до реакції, що знижує тиск (стискання), і так далі.

Принцип стійкого нерівноважності показує, що жива система при змі-
ні довкілля виконуватиме таку роботу, яка спрямована проти рівноваги, 
очікуваної при цьому зміненому середовищі і за незмінених умов системи.

Між двома принципами – принципом динамічної рівноваги і принципом 
стійкої нерівноважності – є зовнішня схожість, що полягає в тому, що обоє 
вони містять загальну вказівку, в якому напрямі відбуватиметься реакція, 
тобто зміна стану соціальної системи при якій-небудь зміні стану довкілля.

Крім того, обидва принципи говорять, що зміна стану соціальної систе-
ми спрямована в деякому розумінні проти зміни стану довкілля. Фізичний 
сенс в обох випадках, проте, абсолютно різний і не має один до одного нія-
кого відношення. Незважаючи на це іноді вважають, що між цими двома 
принципами є щось загальне або що поведінка живих систем при змінах 
стану довкілля слід було б виводити безпосередньо з принципу Ле Шательє.

Ця помилкова аналогія спричиняє за собою небажані наслідки, 
оскільки вона фізично неправильна і призводить до помилкових, не від-
повідних фактам висновків. Щоб це зрозуміти, потрібно мати на увазі на-
ступне. Принцип динамічної рівноваги відноситься до соціальних систем, 
що знаходяться в рівновазі, і зміна стану, тобто реакція системи, яку ви-
магає принцип при зміні довкілля, веде саме до очікуваної при цьому до-
вкіллі рівноваги, інакше кажучи, принцип вказує, при якому саме напрямі 
реакції при цьому новому довкіллі наступить рівновага. 

Принцип стійкої нерівноважності відноситься до систем, що не зна-
ходяться в рівновазі, і зміна стану, інакше  – реакція системи, яку цей 
принцип вимагає при зміні довкілля, полягає в роботі проти очікуваної 
при цьому довкіллі рівноваги, отже саме проти тієї зміни, якої слід було б 
чекати за принципом Ле Шательє, якби системи знаходилися в рівновазі.

Принцип Ле Шательє є власне наслідком другого початку термодинамі-
ки і може бути з нього виведений. Він може бути застосований і для живих 
систем, як і другий початок, і не суперечить принципу стійкої нерівноваж-
ності живих систем. Принцип стійкої нерівноважності виходить з дійсності 
другого початку і принципу Ле Шательє, і саме при їх допомозі можливо за-
здалегідь сказати, які зміни стану повинні були б статися і при якому стані 
повинна була б наступити рівновага, отже яка робота проти нього має бути 
виконана живою системою і за рахунок яких її властивостей і механізмів. 

До другого початку і до принципу Ле Шательє принцип стійкої нерівно-
важності безпосереднього відношення не має: він не ідентичний їм, але і 
не знаходиться з ними в протиріччі; він вже припускає їх дійсність і по суті 
дає деякі вказівки відносно умов структури і пристосувань живих систем.

Висновки. Таким чином, на основі прогнозного погляду на сучасний 
стан і перспективи сталого розвитку планетарної спільноти у горизонті 
ХХІ століття і третього тисячоліття ми прийшли до наступних висновків:

По-перше, на практиці навіть у біології, не кажучи вже про філософію, полі-
тологію, культурологію і соціологію дослідники на інтуїтивно-емпіричному рів-
ні розрізняють гомеостаз і гомеорез, позитивний і негативний зв’язок, у той час 
як під одним з них «працює» принцип стійкої нерівноважності», а під другим – 
«принцип динамічної рівноваги» з усіма їх специфічними функціональними 
характеристиками, темпоритмами, горизонтами буття і кінцевими продуктами; 

По-друге, генезис гомеорезу схожий з гомеостазом, що означає спо-
рідненість позитивного і негативного зворотного зв’язку, оскільки їх ви-
значає один і той же чинник – баланс боротьби сил у структурі соціаль-
ної системи. Саме цей режим притаманний відкритим суспільствам, що 
мають високу динаміку, використовуючи позитивні ідеї, що сама система 
двома або знаходить їх у скарбниці загального історичного і культуроло-
гічного досвіду або продукує новаторські ідеї сама, оскільки людина має 
оригінальні для цього механізми у горизонті підсвідомого – психологічні 
механізми смислоутворювання, смислоусвідомлювання, смислобудівни-
цтва, а у горизонті свідомого – соціальний механізм смислопородження; 

По-третє, порівняння принципів стійкої нерівноважності і динаміч-
ної рівноваги  – цих іманентних механізмів буття позитивного і негатив-
ного зворотного зв’язку далеко розводить соціальні системи між собою, 
оскільки тут відмінне усе від структури до змісту їх внутрішньої і зовніш-
ньої роботи і розподілу енергії несхожих соціальних структур;

По-четверте, система у гомеорезі повинна саме себе відтворювати шляхом 
накопичування структурної енергії, яку вона черпає з інтелектуальних джерел 
і не слід чекати спокійного життя у цій парадигмі, оскільки її витрати не за-
вжди мають бути планомірними. У такому стані соціальна система своєчасно і 
дуже чутливо реагує на зміни у зовнішньому середовищі, наприклад у політиці 
або економічну кон’юктуру світового ринку. Це пов’язано з тим, що головними 
рисами живого взагалі є подразливість і збудження, наслідками яких є вибухо-
ві процеси у непередбачуваних частинах планетарного соціального організму, 
наприклад, як викиди потенційної соціальної енергії у країнах Північної Афри-
ки протягом 2011 року і на українському Майдані 2013 – 2014 рр. 

1.2 Зелена, ісламська та православна економіка  
як механізми глобальних ідеологій обмеження зростанн24

Глобальна економічна, ресурсна та демографічна кризи призвели до 
фінансової, безпекової, соціальної та ідеологічної криз розвитку суспіль-
ства. Неможливість продовження зростання суспільства споживання у іс-
нуючому його вигляді, нестача природних ресурсів та демографічне і тех-
ногенне перенавантаження на Землю стали очевидними.

Науковці та аналітики знаходяться в процесі вироблення ідеологічних 
рецептів виходу з кризи. На сьогоднішній день заявлені проекти іслам-
24 Автор Потапенко В.Г.
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ської та православної економіки які виробляють Ісламська Держава та Ро-
сійський Світ. Вони пропонують поєднати релігійні фундаментальні тра-
диції із дозволом на насильство в родині, громаді, державі та світі. Розви-
ток неоімперських квазірелігійних проектів здійснюється на запозичених 
сучасних індустріальних та постіндустріальних технологій. Ідеологічною 
альтернативної цих рухів є концепція глобального сталого розвитку, що 
реалізується через механізми зеленої економіки на засадах мирного спі-
віснування, ідеологічної та релігійної поліварінтності, ненасильницькому 
шляху вирішення конфліктів. Аналізу процесів розробки економічних ме-
ханізмів обмеження зростання, що ґрунтується на оновленні традиційних 
цінностей Природи та Бога і присвячено це дослідження.

Особливу увагу світової громадськості ісламська економіка привернула 
в ході глобальної фінансово-економічної кризи 2008 року. У той час як у тра-
диційних банків і страхових компаній виникли проблеми з ліквідністю, що 
зумовили банкрутство багатьох з них, ісламським фінансовим інститутам 
вдалося мінімізувати негативний вплив кризи, розширити спектр послуг 
і навіть досягли зростання активів 500 найбільших ісламських фінансових 
інститутів на 27,6%, досягнувши 639,1 млрд. доларів США в 2008 році. 

Синтезуючи наукові розробки М.У. Чапра, М.Н. Сиддикі, М. Ікбал, М. Ф. Хан, 
А. Мірахора, можна визначити ісламську економіку як науку, що вивчає най-
краще використання обмежених ресурсів з метою виробництва найбільшої 
кількості дозволених благ для задоволення суспільних та індивідуальних по-
треб відповідно до положень шаріату25. Ісламський світ дає приклад впливу ре-
лігії на економічні процеси. У Корані заборонені операції з використанням по-
зичкового відсотку, вкладник стає фактично акціонером банку і розділяє його 
прибутки та збитки. Ісламська економічна модель, заснована на положеннях 
Корану і Сунни, виникла в середньовіччі, а остаточне формування цієї моделі в 
її сучасному вигляді почалося в другій половині XX століття.

Виходячи із ісламської моделі обмеженого зростання Людина  – не 
власник ресурсу (грошових коштів, товарів, нерухомості, новаторської 
ідеї). Ресурси належать лише їх Творцеві  – Аллаху. Людина на час свого 
життя є тільки повіреним Аллаха за розпорядженням цими ресурсами. 
Ресурс, довірений людині, повинен використовуватися на благо суспіль-
ства, для створення реальної доданої вартості, збільшення маси товарів 
і послуг, а не грошової маси. Застосування ресурсів або обмін ними не є 
актом експлуатації, якщо при цьому не порушуються вартісні пропорції, 
а також завчасно не встановлюється обов’язкова до виплати фіксовану 
винагороду за ресурс. Спрощуючи, можна сказати, що головна відмін-
ність ісламських фінансів від пануючої в світі моделі може бути зведене 
до відмови від позикового відсотка. Це дозволяє відмовитися від такого 
інструменту, як «ціна грошей» і використовувати категорію «ефективності 
капіталу». Приріст капіталу не може відбуватися у сфері грошового оббігу, 
в його основі є угоди щодо реальних товарів та послуг. Гроші самі по собі 

25 С. Куртмоллаев. Исламская экономика как альтернатива капитализму и социализму. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://islam.in.ua/ru/tochka-zreniya/islamskaya-ekonomika-kak-alternativa-kapitalizmu-i-socializmu

не можуть приносити нові гроші, капітал повинен використовуватися в 
продуктивних цілях26.

Ідея застосування інструментів ісламської економіки для управління 
та організації фінансової сфери як противаги західним фінансовим уста-
новам, пов’язана із загальним підйомом ісламу, його відродженням. Робо-
та вчених в 60-і роки XX століття призвела до появи перших фінансових 
установ, які намагалися реалізувати положення ісламської економічної 
моделі на практиці. У 1963 році в Єгипті був створений перший ісламський 
банк «Міт Гамр Бенк», що працював на основі безвідсоткового фінансуван-
ня. До 1967 року в Єгипті діяло вже дев’ять подібних банків. Із створенням 
Ісламської держави (Іраку та Леванту) в 2014 році яка претендує, фактич-
но, на створення нового халіфату для сунітської мусульманської громади 
світу  – уми напрацювання щодо ісламської економіки набувають інших 
глобальних рис та практичного значення.

Економічний аспект феномену глобального розвитку релігійних іден-
тичностей у формі неоімперської експансії в ХХІ сторіччі із створення Но-
вого халіфату для мусульман сунітів та Російського світу для російсько-
мовних православних стає не просто актуальним, але й стверджується на 
практиці із застосуванням насильства. Так ватажки невизнаних організа-
ції Донецька народна республіка, що розпочали діяти в 2014 році на тери-
торії України також проголошували принципи православної економіки. 
На думку голови синоїдального відділу Російської православної Церкви 
В.Чапліну, «рано або пізно світу прийдеться відмовитись від економіки 
споживання та перейти до економіки достатності»27. 

Особливість православної фінансової системи – відмова від позичково-
го відсотку, спекулятивної торгівлі на валютному і фондових ринках, надан-
ня фінансових послуг населенню, відмова від фінансування «індустрії роз-
пусти», виробництва тютюнової продукції та організації азартних ігор. Мова 
йде про створення системи православного банкінгу Для створення системи 
будуть використані кошти підприємців. Система має розпочати функціону-
вати, як тільки буде зібрана група підприємців не менше 11 фізичних або 
юридичних осіб і мінімальний капітал – приблизно 400 мільйонів рублів28.

Сучасний розвиток економіки, бізнесу та підприємництва неможливо 
без соціальної справедливості та солідарності. Ці фундаментальні прин-
ципи лежать в основі православної етики, загального християнського сві-
тогляду і розділяються більшістю християн на планеті. 

«Сьогодні не лише православні християни, а й усе суспільство повинно 
прийти до розуміння того, що соціальна справедливість, соціально відпо-
відальний бізнес та соціально орієнтована держава  – життєво необхідна 

26 Н.Фроня. правовые аспекты глобализации финансовых рынков: возможности сближения норм права 
исламской и украинской правовых систем, регулирующих финансовые сделки. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://legal-protection-ua.blogspot.com/2014/03/blog-post_20.html 
27 В.Чаплін. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.km.ru/economics/2013/08/11/ekonomicheskaya-
situatsiya-v-rossii/718122-chaplin-prizval-razrabotat-model-pra
28 Д. Любомудров. Православие будет спасать экономику? [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.
mk.ru/economics/2014/12/22/pravoslavie-budet-spasat-ekonomiku.html
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умова сучасної цивілізації. Ринкова економіка не в змозі сама по собі вирі-
шити ці проблеми соціальної справедливості, питання гармонійного і гід-
ного розвитку особистості. Необхідні не тільки виважена економічна по-
літика держави, відповідальний підхід до бізнесу підприємців, а й масова 
моральна відповідальність громадян за своє життя»29. Фактично, Б.Чупей, 
який є православним богословом дослівно повторює основну думку з іде-
ологічного обґрунтування впровадження зеленої економіки із директиви 
ООН 2011 року30 та підсилення ролі громадських і міжнародних структур, 
які повинні взяти на себе питання соціально-економічного регулювання 
тому, що таку функцію не може здійснювати вільний ринок.

Пріоритетом зеленої економіки також визначається добробут усіх лю-
дей, збереження біорізноманіття і планети Земля в цілому, а не отримання 
спрощеної кількісної статистики зростання ВВП. Викриваються прихо-
вані руйнації, які прийнято називати «економічним зростанням» («Зрос-
тизм» – Growthism) і визначаються дефініції справжнього зростання з ура-
хуванням використання природних ресурсів і природних екосистем.

До основних принципів зеленої економіки належать:
• рівність і справедливість у межах одного покоління і між поколіннями;
• відповідність принципам сталого розвитку;
• обережність щодо соціальних наслідків і впливу на навколишнє се-

редовище;
• розуміння високої цінності природного і соціального капіталу, на-

приклад, за рахунок інтерналізації зовнішніх екологічних витрат, зелено-
го обліку, оцінки витрат за період усього життєвого циклу продукту і по-
ліпшення управління;

• ефективність використання ресурсів, стійке споживання і виробництво;
• необхідність відповідності макроекономічним цілям у спосіб ство-

рення зелених робочих місць, підвищення рівня конкуренції і зростання 
в основних галузях.

Означення «зелений» часто невірно використовується виключно сто-
совно економіки навколишнього природного середовища. Насправді, 
головним елементом зеленої економіки є Земля як даність, її існування є 
відправною точкою будь-яких теоретичних побудов і практичних дій. 

Зелена економіка виходить з основних положень екологічної еконо-
міки, але розвиває її і виходить далеко поза її межі, прагнучи одночасного 
досягнення соціальної та екологічної справедливості як окремих аспектів 
єдиного цілого. Зелена економіка шукає рішення, яке б одночасно дозволи-
ло боротися з бідністю, глобальними змінами клімату, зниженням біорізно-
маніття та знищенням видів в межах забезпечення справедливості31. 

29 Б.Чопей, «К вопросу экономики в социальном учении Православной Церкви: постановка проблемы» 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://dc-summit.info/razdely/vera/2124-k-voprosu-jekonomiki-v-socialnom-
uchenii-pravoslavnoj-cerkvi.html
30 ООН Навстречу зеленой экономике. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  esco.co.ua›journal/cities/2013_8/art252.pdf
31  What is Green Economics? The Green Economics Institute Team: Ideas and Campaigning. –London, Green 
Economics Institute, 2012/ -318c.

На думку британської вченого та громадського активіста М. Кеннет, 
зелена економіка повертає науку з виключно кількісних вимірів «людини 
економічної» і розсуває межі майнстріму через використання комплексних 
і міждисциплінарних методів і інструментів. По суті, при обґрунтуванні еко-
номічної політики пропонується використовувати абсолютно нові підходи. 

Зелена економіка піднімає та досліджує питання, яким чином ство-
рення дефіциту стало означати створення вартості в умовах обмежених 
ресурсів Землі та як теорія зростання призвела до нинішньої економічної 
мети – збільшення масового споживання. 

Імпульсом розвитку зеленої економіки стала культурна революція 60-х 
років ХХ ст., ідеологічним базисом якої стала книга Р.Карсон «Тиха весна» 
(1962 р.), в якій вперше висвітлювалися негативні наслідки економічного 
зростання, зокрема знищення біорізноманіття. 

Видатні письменники і мислителі – прихильники холістичної парадиг-
ми економіки – обговорювали фундаментальні аспекти мікроекономіки, ін-
дивідуальні переваги раціональної, «економічної», людини, ідеї «взаємнос-
ті» тощо. Зрештою був зроблений висновок, що економічні критерії мають 
включати цінності фізичного світу і створювати відчуття зв’язку між нами і 
світом природи на основі системи цінностей і моральних принципів. 

Зелена економіка вносить до традиційної економіки чинники екології, 
справедливості, соціальної та екологічної відповідальності. Розвиток цих 
ідей відображається в таких споріднених напрямах економічної науки та 
філософії, як економіка добробуту, феміністська економіка, еко-фемінізм, 
еко-соціалізм, економіка природокористування і екологічна економіка, та 
оновлює такі напрями, як низьковуглецева економіка та ресурсоефектив-
ність, зокрема повторне використання, перероблення, ремонт, протидія 
забрудненню навколишнього природного середовища, транскордонному 
забрудненню, боротьба з корупцією тощо. 

Зелена економіка враховує політичні та соціальні аспекти, що уможлив-
лює конструювання економічних процесів у межах як природничих, так і со-
ціальних наук. Це спричинює зміну підходів до економічного моделювання у 
спосіб копіювання природних процесів, а також включення до політичної еко-
номії питань моральності та етики. Мудрість і холізм стають складниками еко-
номічних підходів, пропонуються нові рішення для «управління надбанням» 32.

Нині зелена економіка являє собою глобальний рух, націлений на гло-
бальні зміни у кожній окремій країні та заснований на принципах рівності 
доступу до ресурсів Землі в майбутньому і для майбутніх поколінь. Вивчати 
дуже довгострокову перспективу подій, мислити категоріями справедли-
вості для майбутніх поколінь дозволяє поєднання у методах, використову-
ваних зеленою економікою, економічних і математичних підходів, залучен-
ня природничих наук і археології. Нові підходи відкривають нові перспек-
тиви для застосування звичайних інструментів економіки з точки зору часу 
і простору, дозволяють розкрити інтереси нового світового ринку.

32 Там же
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Незважаючи на глобальність зеленого мислення, зелена економіка 
орієнтує на розвиток локального виробництва для місцевих потреб, а та-
кож за вторинне використання, скорочення, ремонт, перероблення, а не 
розширення глобальної експансії корпорацій. 

Деякі переваги зеленої економіки:
• спрямованість на забезпечення потреб усіх людей у всьому світі, за-

хист біологічних видів, збереження природного середовища, Землі як сис-
теми і одного з отримувачів вигод, а не об’єкта забруднення і експлуатації;

• ґрунтованість на соціальній та екологічній справедливості, толерант-
ності, створенні високої якості життя для нинішніх і майбутніх поколінь, 
поєднанні інтересів літніх людей і молоді;

• забезпечення дотримання прав біологічних видів на існування і збе-
реження біорізноманіття;

• націленість на ненасильницьке розв’язання проблем і забезпечення 
інклюзивності добробуту, зокрема для осіб з обмеженими можливостями; 

• забезпечення рівного доступу до прийняття рішень (управління) і ре-
сурсів, зокрема місцеві жителі повинні мати контроль над своєю власною 
долею і використанням ресурсів; 

• забезпечення гендерної рівності в усіх сферах діяльності, навчанні, 
увага до розширення прав і можливостей жінок, а також національних, 
сексуальних і релігійних меншин;

• припинення зростання масового споживання і нераціонального ви-
користання ресурсів планети, націленість на повернення природного са-
морегулювання, відновлення кліматичних умов у спосіб запровадження 
екологічних технологій, зниження викидів вуглецю, зміни критеріїв оці-
нювання економічної ефективності з математичних абстракцій на визна-
чення реальних наслідків для всіх зацікавлених сторін; 

• орієнтованість на повагу до всіх людей однаково; запобігання біднос-
ті за допомогою адаптаційних заходів щодо пом’якшення змін клімату і за-
хисту найбільш вразливих елементів природи та суспільства; 

• передбачення переходу на відновлювані джерела енергії; створення 
нової моделі економіки для подолання поточної невизначеності та спаду, 
якими позначився початок ХХІ ст. [82].

У США та ЄС така ідеологія була закріплена у стратегічних документах, 
таких як «Глобальний зелений новий курс» (2009 p.), «Зелений новий курс 
для Європи: в напрямку зеленої модернізації в умовах кризи» (2010  p.), 
«Назустріч зеленій економіці: шляхи до сталого розвитку та викорінення 
бідності» (2011 p.), «Велика зелена технічна революція» (2011 р.) тощо [85].

Згідно з проектом ЮНЕП новий економічний підхід має бути зафіксо-
ваний в угоді між урядами держав Global Green Deal («Світова екологічна 
домовленість»), що міститиме основні ідеї побудови зеленої економіки. 
Фахівці ООН сформулювали в межах концепції зелені відповіді на гло-
бальну економічну кризу та скорочення доступу до енергетичних і хар-
чових ресурсів. Ці відповіді є заходами реалізації зеленої економіки, що 
реалізуються у відповідних напрямах трансформації.

Л. Браун розробив «План Б» орієнтовною вартістю 187 млрд дол. що-
річно, що втричі менше, ніж військовий бюджет США на 2008 р. Суть цього 
плану полягає у переході на нову, екологічно безпечну економічну модель 
і глобальній реформі державного управління. На його думку, це дозволить 
знизити рівень бідності та зупинити голод, встановити систему справед-
ливого розподілу праці та її результатів, зменшить небезпеку екологічної 
катастрофи. Серед необхідних заходів він назвав такі: 

– стабілізація чисельності населення на рівні 8 млрд осіб або менше – 
«на родину в середньому має припадати дві дитини»;

– скорочення обсягу викидів парникових газів до 2020 р. на 80 % у спо-
сіб запровадження податку на викиди в атмосферу вуглецю в обсязі 200 
дол. США за тонну;

– створення Міністерства глобальної безпеки на основі Агентства міжна-
родного розвитку США, що займатиметься недієздатними та слабкими держа-
вами та фінансуватиметься за рахунок бюджету Міністерства оборони США33.

Специфіка південнокорейської моделі соціально-економічного розви-
тку, що ґрунтується на базі зеленої економіки полягає в тім, що держава 
бере на себе не тільки контроль, а й розв’язання значної кількості соці-
ально-економічних проблем. Це спричинилося до таких дій південноко-
рейського керівництва: 

– управління економічним розвитком  – створено Раду економічного 
планування республіки Корея на чолі з віце-прем’єром, яка відповідає за 
складання і контроль за виконанням п’ятирічних планів;

– кредитно-фінансова монополія – націоналізація комерційних банків, 
контроль за наданням кредитів, рівнем відсоткових ставок, ціноутворен-
ням і визначення напрямів інвестування відповідно до стратегії;

– контроль за зовнішньою торгівлею – стрімка торгова експансія, що 
спиралася на цілеспрямоване субсидування державою експорту та контр-
оль імпорту через мита на «надмірне» споживання, сприяючи імпорту об-
ладнання для нових галузей.

Існуюча модель прогресу, в якій економіка побудована на вільному 
ринку, а суспільство є об’єднанням вільних громадян, що завойовує при-
роду і Всесвіт, не здатна забезпечити ані економічну, ані продовольчу, ані 
ресурсну, ані навіть особисту безпеку життя громадян. Тому організація 
суспільства вимагає певних трансформацій на основі нової системи цін-
ностей людства, основою яких є безпека. Відповіддю на виклики сучас-
ності може стати концепція зеленої економіки 

Зелена економіка орієнтується на сталий розвиток і враховує інтереси 
майбутніх поколінь. Критерії успішного розвитку доповнюються критері-
ями соціальної стабільності та екологічної безпеки. У соціальному плані 
ключові позиції посідає толерантність до релігійних, культурних, расових, 
особистісних відмінностей. Держава та міждержавні утворення регулю-
ють вільний ринок в інтересах безпеки суспільства і навколишнього при-

33 Браун Л., Как избежать климатических катастроф? План Б. Спасение цивилизации.. – М.: ЭКСИМО, 2010. – 416с.
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родного середовища. Лідери держав й експерти вбачають в цьому напрямі 
відповіді щодо безпечного розвитку у сучасних умовах.

У багатих країнах з перехідною економікою вважають, що зростання є не-
обхідним для того, щоб підвищувати рівень зайнятості, соціальну мобільність, 
технічну оснащеність, у бідних, що це – єдиний засіб вибратися зі злиднів.

Економічна теорія має напрацювання щодо визначити межі стійкості (ста-
лості) для потоків сировини та енергії запропоновані економістом Г. Дейлі, які 
називають «трьома правилами»34:

– для відновлюваних ресурсів (ґрунту, води, лісів, риби)  – швидкість 
використання не може перевищувати швидкість їх самовідновлення; 

– для невідновлюваних ресурсів (викопних видів палива, руд з високим 
вмістом металів й інших сполук, ґрунтових вод) – швидкість споживання 
не може перевищувати швидкості, з якою для заміщення невідновлю-
вального ресурсу може використовуватися інший, відновлюваний, ресурс;

Рис.2. Схема зеленого зростання

– для забруднювачів  – швидкість виникнення не має перевищувати 
швидкості його розпаду, поглинення або перероблення середовищем без 
шкоди для відповідного стоку.

34 Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку: Пер. с англ. – К., 2002. – 312 с.

Рис. 3. Інноваційні хвилі

В результаті об’єктивних процесів трансформування природного се-
редовища під впливом господарської діяльності в єдиній системі приро-
докористування відбуваються процеси трансформації господарської ді-
яльності та способу життя і мислення людини. Такі процеси можна назва-
ти екологічною трансформацією господарства, тобто створення нового, 
зеленого (екологічно більш безпечного) сектору виробництва, сільського 
господарства та сфери обслуговування, які відбуваються паралельно з 
трансформаційними процесами озеленення існуючих галузей економіки. 
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Загалом трансформація природного середовища викликала не тільки ви-
мушені зміни у структурі господарства, а й відповідні зміни у світосприй-
нятті людства. 

На думку автора терміну стале зростання, засновника Римського клубу 
А. Печчеї воно не є синонімом «нульового зростання»35. Суспільство ста-
лого зростання зацікавлене в якісному розвитку, а не в фізичному роз-
ширенні. У такому суспільстві розширюються часові межі планування, 
вибір альтернативних варіантів здійснюється на основі довгострокових 
перспектив, сумарних витрат та переваг. 

Концепція зеленого зростання (рис.  2) економічне зростання при 
зменшення шкоди для навколишнього природного середовища і збере-
женні рівня споживання ресурсів.

Перша інноваційна хвиля розпочалася в 1785 році принесла з собою ви-
користання заліза, водяного двигуна механізацію та комерціалізацію (Рис. 3). 
Друга хвиля середини ХІХ сторіччя характеризувалася впровадженням паро-
вого двигуна, залізниці, сталеваріння та виробництва текстилю. Наступна хви-
ля початку ХХ століття була спричинена впровадженням таких інноваційних 
винаходів, як електроенергія, хімія та двигун внутрішнього згорання. Транс-
формація системи природокористування ХХ століття була спричинена впро-
вадженням нафтохімії, електроніки, авіації та освоєнням космосу. П’ята інно-
ваційна хвиля кінця ХХ століття є інформаційною, що пов’язано із розвитком 
цифрові мережі, біотехнологій, програмування та інформаційних технологій.

Наступна, шоста інноваційна хвиля, пік якої очікується в 2020 році, 
пов’язується із сталий розвитком, зростанням ресурсної продуктивності, зеле-
ної хімії, індустріальної екології, відновлювальної енергетики та нанотехнологій.

Висновки. Світ знаходиться у глобальній кризі. Ресурсна, демографіч-
на та економічна криза призвели до фінансової, безпекової та ідеологіч-
ної кризи. Домінуючі соціально-економічні моделі розширеного зростан-
ня, які ґрунтуються на принципах формування потреб та збільшення спо-
живання сприяють поглибленню глобальної кризи. 

Пошуки нових стратегій розвитку здійснюється в одному напрям-
ку  – зробити соціальнопрестижним обмеження зростання споживання, 
трансцендентальної цінності природи, яка нам дана у користування (в 
аренду, а не у власність), відновлення соціальних цінностей справедли-
вості, обмеження ролі ринку в соціально-економічній системі.

Реалізація стратегій обмеження соціально-економічного зростання, 
обмеження споживання можлива лише на ідеологічній основі. Модифі-
кований та трансформований сунітський іслам та православне христи-
янство поряд із зеленою ідеологією на основі особистої волі та визнання 
пануючих сил природи стають ідеологічними чинниками трансформації 
економічних систем. 

Можна констатувати наявність спроб практичної реалізації ідеологій 
обмеження зростання розпочалася в останнє десятиріччя на основі дер-

35 А.Печчеи. Человеческие качества. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://val--s.narod.ru/pec_main.htm

жавних утворення, що здебільшого знаходяться в стані бойових дій та їх 
легітимність оскаржується. 

Глобальний порядок денний та національні стратегії соціально-еконо-
мічного розвитку повинні враховувати тенденції прискореного розвитку не-
щодавно маргінальних ідеологій, що використовують механізми обмеження 
зростання, збільшення цінності природного капіталу, обмеження валютних 
спекуляцій, відмови або обмеження використання позичкового відсотку, ви-
ражені у концепціях ісламської, православної та зеленої економіки.

1.3 Підходи до вибору перспективних напрямів  
інноваційно-орієнтованого сталого розвитку України36

Починаючи з 2005 р. світова економіка ввійшла в спадну частину хвилі V 
економічного циклу37 (технологічного укладу38) і досягне дна у 2030 р. (рис. 1). 
Падіння супроводжується чисельними соціально-економічними і екологіч-
ними проблемами, що загрожують самому існуванню людської цивілізації, 
крайньою мірою, у її традиційних формах. Наявні проблеми не можуть бути 
розв’язаними в межах існуючих техніки і технологій, методів управління на 
рівні держави, регіонів, галузей, окремих підприємств та установ. 

Рис. 1. Крива зростання V технологічного укладу

Історія людства, особливо останніх двох століть, свідчить, що природ-
нім шляхом вирішення зазначених проблем є розроблення і впроваджен-
ня інновацій у різних галузях людської діяльності: виробництві, побуті, 
суспільних відносинах тощо. Інновації можуть докорінним чином зміни-
ти (і вже змінюють) традиційні схеми виробництва і споживання, причо-
му нові схеми цілком відповідають концепції стійкого розвитку. Назвемо 
лише окремі приклади революційних інноваційних змін:

• законодавча заборона в ЄС з 2011 р. виробництв ламп розжарення 
і перехід на газорозрядні лампи39, а в найближчій перспективі – на світ-
лодіодні; 
36 Автор Ілляшенко С.М.
37 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Н.Д. Кондратьев. – М.: «Экономика», 1989. – 387 с.
38 Глазьев С. Ю. Теории долгосрочного технико-экономического развития / С.Ю.  Глазьєв. – М. : ВлаДар, 
1993. – 223 с.
39 http://esco-ecosys.narod.ru/2010_11/art091.htm.
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• зупинення з 2014 р. в США виробництва легкових автомобілів з двигу-
нами внутрішнього згорання і перехід на гібридні або електричні40;

• інтенсивний розвиток в ЄС альтернативної енергетики, що базуються 
на використанні відновлювальних ресурсів, з існуючими планами41 довес-
ти їх частку в 2050 р. до 80%;

• нарощування обсягів виробництва і розширення галузей використання 
3D-принтерів, які вже дозволяють «друкувати» будинки, автомобілі, авіацій-
ні двигуни, «запасні частини» для органів живих організмів і т.п., що може 
докорінним чином змінити традиційні схеми виробництва і збуту продукції, 
привести до зникнення традиційних галузей і виникнення нових тощо42.

Таким чином, перехід національних економік і окремих організацій на інно-
ваційний екологічно-орієнтований розвиток є перспективним напрямом забез-
печення їх сталого зростання. Світовий досвід свідчить, що перехід на інновацій-
ний шлях в руслі концепції сталого розвитку має перспективи якщо він реалізує 
стратегію інноваційного випередження. Це потребує не повторення буквально 
шляху, яким інші вже пройшли і завоювали при цьому міцні позиції на світо-
вому ринку, а руху, безсумнівно, у руслі світових тенденцій, обираючи свій шлях, 
вишукуючи і реалізуючи свої потенційні переваги, займаючи провідні позиції в 
тих галузях діяльності, де для цього є необхідні і достатні умови43. Це справедли-
во як для національної економіки в цілому, так і для окремих підприємств і уста-
нов. Відповідно до викладеного, метою дослідження було окреслення перспек-
тивних напрямів забезпечення сталого інноваційно-орієнтованого розвитку 
вітчизняної економіки. Автором показано44, що вибір пріоритетних напрямів 
інноваційного розвитку потребує поєднання маркетингових прогнозів, для ви-
явлення найбільш імовірних тенденцій зміни споживчого попиту на товарних 
ринках, з експертними оцінками стану розвитку науки і техніки, для визначення 
можливостей втілення наявних і перспективних науково-технічних розробок у 
нові продукти, технології їх виготовлення і просування на ринку які б відповіда-
ли існуючим і перспективним запитам споживачів (рис. 2). 

Як слідує з рис. 2, при відборі перспективних напрямів слід врахову-
вати наявний потенціал інноваційного розвитку, який відображає порів-
няльні конкурентні переваги господарюючого суб’єкта на аналізованих 
ринках (у певних галузях діяльності).

Україна має значний потенціал інноваційного розвитку, який можна 
оцінити її позиціями у світовому та європейському рейтингах. Зокрема, 
наша країна займає провідні позиції у наступних галузях45:

40 http://blog.i.ua/user/2473538/1273212/.
41 http://www.depo.ua/ru/delovaja-stolica/2012_arhiv-nomerov-ds/dekabr_2012_1354493340/5152-605606/95499.htm.
42 Ильяшенко С.Н. Инновационный прорыв как концепция устойчивого развития: перспективы Украины / 
С. Н. Ильяшенко, Н. С. Ильяшенко // Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные 
подходы к обеспечению : монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Польша : 
«Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – С. 146-155.
43 Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 334 с.
44 Ілляшенко С. М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-техно-
логічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок / С. М. Ілляшенко //  Вісник національного 
університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2010. № 668. – С. 68-74.
45  http://lenta-ua.livejournal.com/2804678.html

Рис. 2. Схема вибору перспективних напрямів інноваційного розвитку 
у руслі концепції інноваційного випередження

Освіта: 
• за класифікацією Human Development report, Україна відноситься до 

групи країн з високим рівнем освіти, вона займає 4 місце у світі за кількіс-
тю людей з вищою освітою, при цьому рівень освіти вищий за середньо-
європейський;

Україна займає 9 місце у світі за кількістю іноземних студентів;
9 місце у Європі за чисельністю користувачів інтернет, ряд ВНЗ мають 

розвинену (на рівні кращих світових зразків) систему дистанційної освіти.
Аграрно-промисловий комплекс (АПК):
1 місце у світі за експортом насіння соняшника та соняшникової олії;
2 місце у світі за виробництвом і 4 за експортом ячменя;
3 місце у світі за виробництвом і 4 за експортом кукурудзи;
4 місце у світі за виробництвом картоплі;
5 місце у світі за обсягами вирощування жита;
5 місце у світі за виробництвом продукції бджільництва;
8 місце у світі за експортом пшениці;
9 місце у світі за виробництвом курячих яєць;
16 місце у світі за експортом сиру.
Промисловість:
2 місце у Європі і 4 у світі за потужністю газотранспортної системи;
3 місце у Європі і 8 у світі за потужністю атомних електростанцій; 
3 місце у Європі і 11 у світі за довжиною залізниці;
3 місце у світі з виробництва локаторів і локаційної техніки;
4 місце у світі за експортом турбін для атомних електростанцій;
4 місце у світі на ринку будівництва ракет-носіїв і їх комерційного ви-

користання;
9 місце у світі за експортом продукції військово-промислового комплексу.
Викладене дозволяє зробити висновки про існуючий значний потен-

ціал інноваційно-орієнтованого сталого розвитку економіки України за 
такими напрямами:

• послуги з надання вищої освіти як для власних громадян, так і для 
громадян з країн бувших республік СРСР, а також країн Азії і Африки, а у 
перспективі і з європейських країн. Навчання може бути як на стаціонарі, 
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так і за дистанційною формою, що дозволяє залучити споживачів у різних 
країнах світу (україномовних, російськомовних, англомовних);

• виробництво на експорт екологічно чистої продукції АПК. За потен-
ціалом АПК, можливостями транспортної системи Україна здатна забез-
печити продовольством до 600 млн. осіб; 

• виробництво на експорт високотехнологічного промислового облад-
нання: ракет-носіїв, середньо-магістральних і надважких (Мрія) літаків, 
швидкісних електропотягів, насосної і компресорної техніки, тролейбу-
сів, військової техніки (засоби ППО «Кольчуга», противотанкові системи – 
аналоги американської «Джевелін», танки «Булат» та ін.);

• розроблення програмного забезпечення для комп’ютерної техніки; 
• кліматичні і природно-екологічні умови дозволяють розвивати ту-

ристичні послуги: екологічний туризм, сільський туризм, етнографічний 
туризм, маршрутно-пізнавальний, спортивно-оздоровчий (гірськолиж-
ний, водний, альпінізм тощо) туризм, мисливство і рибальство і т.п.

Автором показано, що успіх на ринку екологічно-орієнтованих продуктів та 
технологій визначається узгодженою взаємодією трьох груп факторів46 (рис. 3).

Рис. 3. Схема взаємодії факторів забезпечення успіху на ринку екологічних товарів
(продуктів і технологій)

За результатами виконаного автором аналізу47 показано, що в Україні 
як і у розвинених країнах світу відбувається інтенсивне формування еко-
логічних потреб населення, яке згодне переплачувати за екологічність 
продукції. Значний відсоток (67% з числа опитаних автором) представ-
ників бізнесу розуміють, що екологічність продукції є їх конкурентною 

46 Ілляшенко С.М. Екологічність як чинник конкурентоспроможності продукції / С.М. Ілляшенко // Актуальні 
проблеми економіки. – 2012. – № 9 (135). – С. 143-150.
47 Ілляшенко С.М. Дослідження ставлення населення м. Сум до екологічних проблем сьогодення / С.М. Ілляшен-
ко, Н.М. Гайтина, Т.В. Кириченко, М.В. Рибалка // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 240-246.

перевагою і вони готові вкладати кошти у неї48. Тобто існують екологічні 
потреби і екологічні пропозиції, їх сукупність слід розглядати як фактори 
екологічного втягування, які мотивують товаровиробників до екологізації 
їх виробництва і збуту49.

Однак аналіз факторів екологічного втягування50, фактично, заходів 
державного і суспільного регулювання і стимулювання  – законодавчих 
обмежень і регламентацій; вимог національних і міжнародних стандартів; 
ефективності витрат (виготовлення неекологічної продукції може бути 
по в’язане зі значними витратами на очищення чи утилізацію відходів, 
компенсаційні виплати робітникам, що працюють у шкідливих умовах 
тощо); екологічно орієнтованих акції громадськості і т.п. – показав, що у 
вітчизняних умовах вони практично недієві. Це актуалізує удосконалення 
законодавчої бази забезпечення переходу вітчизняної економіки до ста-
лого інноваційно-орієнтованого розвитку51.

Відповідно до викладеного і з метою апробації запропонованих під-
ходів автором окреслено можливі напрями екологічно-орієнтованого ін-
новаційного розвитку бізнес-структур Сумської області. Аналіз природ-
но-ресурсного потенціалу області, потенціалу інноваційного розвитку її 
підприємств та установ у співставленні з наявними тенденціями розвитку 
ринку екологічних товарів (виробів та послуг) дав підстави визначити такі 
напрями сталого розвитку малого і середнього бізнесу на базі екологічних 
інновацій52.

Розширення асортименту і підвищення якості освітніх послуг з надан-
ня вищої освіти. М. Суми є крупним університетським центром в якому на-
вчаються студенти не лише з України, але й з багатьох країн світу (тільки 
у СумДУ вчаться громадяни більше ніж 50 країн). Це сприяє розвитку ме-
режі закладів відповідної інфраструктури: проживання, харчування, тор-
гівлі, медицини, банківського обслуговування, розважальних закладів, 
проведення відпочинку, транспортних послуг, телекомунікаційних послуг, 
зайняття спортом тощо. 

Створення на базі університетів та науково-дослідних інститутів об-
ласті мережі закладів венчурного бізнесу, інжинірингових фірм які мо-
жуть доводити розробки науковців, викладачів та студентів до вигляду 
придатного для комерційного використання. У перспективі можливе 
формування технополісу чи, навіть, науково-виробничої агломерації, про-
те це потребуватиме залучення до співпраці великих підприємств. 

Розвиток екологічного, маршрутно-пізнавального, етнографічного ту-
ризму. Сумщина є відносно екологічно чистім регіоном України, на її тери-

48 Ілляшенко С.М. Екологічність як чинник конкурентоспроможності продукції / С.М. Ілляшенко // Актуальні 
проблеми економіки. – 2012. – № 9 (135). – С. 143-150.
49 Мэфферт Гериберт, Киргеорг Манфред.  Зеленый маркетинг // Маркетинг / Под ред. М. Бейкера. – СПб.: 
Питер, 2002. – С.967-991.
50 Там же
51 Ілляшенко С.М. Маркетингові засади впровадження екологічних інновацій : монографія / С. М. Ілляшенко; 
Сумський державний університет. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 184 с.
52 Там же
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торії розташовано багато заказників і заповідників, проводиться велика 
кількість культурно-мистецьких з національним колоритом заходів які 
можуть зацікавити любителів туризму53. Цьому також сприяють мальов-
ничі ландшафти з лісами, степами, ріками, озерами тощо. На території 
Сумщини є історико-археологічні пам’ятки Скіфського періоду, Київської 
Русі, Гетьманщини54 і т.п. Можлива організація різноманітних тематичних 
туристичних маршрутів, наприклад, шляхами партизан С.А. Ковпака, вій-
ська князя Ігоря та ін.

Організація відпочинку: літнього, зимового, у період міжсезоння тощо. 
На території Сумщини є всі умови для організації спортивно-оздоровчого 
відпочинку: проведення сплавів по річках, проживання у лісі біля річки 
чи озера у наметових таборах, спортивне рибальство, парусний спорт на 
озерах, лижні кроси і переходи і т.п. За умов розвитку відповідної інфра-
структури можливим є створення стаціонарних зон відпочинку: лісових, 
водних, степових тощо. 

Виробництво екологічно-чистої сільськогосподарської продукції та 
продукції тваринництва. Сумщина має значний потенціал для розвитку 
АПК: трудові ресурси, родючі чорноземні ґрунти, сприятливий клімат, 
розвинена мережа транспортних шляхів, сусідство з Білорусією та Росій-
ською Федерацією та ін.

Розвиток санаторно-курортних послуг. На території Сумщини вже за-
раз діють відповідні заклади, однак потенціал далеко не вичерпаний. Є і 
достатня ресурсна база для кліматотерапії, бальнеотерапії, пелоїдотерапії 
та ін., мінеральні води тощо. 

Переробка відходів лісового господарства, деревообробки, сільського 
господарства на екологічно чисті паливні елементи для систем індивідуаль-
ного опалення. На Сумщині вже діють подібні підприємства (Шосткинський 
район), проте ресурсна база для такого виробництва дуже значна. Її викорис-
тання не тільки дозволить розвивати екологічне чисте виробництво, але й 
значно покращити ситуацію з забезпеченням вітчизняними енергоносіями.

Виготовлення сувенірної продукції з місцевої екологічно чистих сировини 
і матеріалів, яка відображає місцевий колорит і може зацікавити як місцеве 
населення (подарунки гостям Сумщини, подарунки при відвідуванні інших ре-
гіонів України чи інших країн), так і гостей Сумщини, у тому числі іноземців. 
Аналіз показує, що попит на таку продукцію є і він далеко не задоволений. 

Це далеко не повний перелік напрямів сталого інноваційного розви-
тку, їх реалізація дозволить забезпечити зайнятість населення, реалізу-
вати потужний науковий та інтелектуальний потенціал науки та освіти 
Сумщини, збільшити дохідну частину бюджету області, а загалом – стиму-
лювати соціально-економічний інноваційний розвиток Сумщини. 

Слід зазначити, що однією з головних передумов забезпечення успіху 
переходу до сталого інноваційного розвитку є наявність екологічно-орі-
53 Ілляшенко С.М. «Зелений» туризм як один з напрямків сталого розвитку регіону / С.М. Ілляшенко, 
Н.С. Ілляшенко, В.О. Щербаченко // Економіка України, 2013. – № 8. – С. 33-39.
54 Ілляшенко С.М. Аналіз потенціалу ринку туристичних послуг Сумської області / С.М. Ілляшенко, В.О. Щерба-
ченко //  Вестник национального технического университета «ХПИ». – 2012. – № 14. – С. 65-77.

єнтованої інноваційної культури55, яку слід розглядати як соціо-культур-
ний механізм регулювання екологічно-орієнтованої інноваційної поведін-
ки людини, організації, суспільства у цілому. Її основними завданнями є: 

• інформування населення про негативні наслідки використання не-
екологічних виробів та технологій, екологічний стан навколишнього се-
редовища, екологічні та неекологічні товари (вироби та технології) та їх 
виробників, заходи, що вживаються для захисту довкілля;

• інформування населення і товаровиробників про екологічні вироби 
і технології, їх характеристики, про вигоди від екологізації виробництва і 
споживання (використання) тощо;

• формування норм суспільної поведінки, моральних цінностей, які 
демонструють життєвий успіх розробників екологічних інновацій і еко-
логічно-орієнтованої інноваційної діяльності, толерантного ставлення до 
успіху інноваторів, бажання наслідувати їх приклад;

• формування ставлення товаровиробників (продавців) до екологічних 
потреб споживачів за принципом «споживач завжди правий». Проте слід 
брати до уваги наступні зауваження, що відповідають принципу «розумної» 
орієнтації на потреби споживачів, який обмежує дотримання попереднього 
принципу: споживачі далеко не завжди можуть сприймати істотні моди-
фікації традиційних продуктів і тим більше принципово нові вироби; при 
модифікації чи розробці нових продуктів на базі результа тів опитувань спо-
живачів необхідно враховувати те, що споживачі звичайно чутливі до неве-
ликих, але значимих для них змін у продукті; споживачі можуть не сприй-
мати деякі товари чи зміни в тра диційних товарах, призначених для захисту 
їхнього здоров’я чи для ство рення більш комфортних умов праці;

• економічне стимулювання (формування) екологічної поведінки ви-
робників і споживачів, у т.ч.: позитивне (держзамовлення, програму-
вання, фінансування екологічних проектів і програм, податкові пільги 
та кредити, субсидування екоінновацій); негативне (платежі та збори за 
використання природних ресурсів, штрафи, продаж прав на забруднення, 
цінове регулювання);

• адміністративне регулювання екологічного виробництва і споживан-
ня (стандартизація продукції, нормування виробів та технологій, еколо-
гічна експертиза, ліцензування та лімітування, адміністративна відпові-
дальність, заборони, антимонопольне регулювання, контроль тощо);

• організаційне забезпечення (екологічна освіта, екологічно-орієнто-
вана інноваційна інфраструктура тощо).

Узагальнюючи викладене, можна зробити наступні висновки:
Автором обґрунтовано, що основою переходу економіки України до 

сталого інноваційного розвитку є розроблення, виготовлення і комерціа-
лізація екологічних інновацій. Показано, що цей перехід повинен відбува-
тися у руслі концепції інноваційного випередження.

55 Ілляшенко С.М. Особливості формування та розвитку еколого-орієнтованої інноваційної культу-
ри / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Вісник НУ «Львівська Політехніка»: Менеджмент та підпри-
ємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. № 776. С. 109-114.
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Вибір пріоритетних напрямів сталого інноваційно-орієнтованого роз-
витку слід здійснювати на основі поєднання маркетингових прогнозів 
тенденцій змін споживчого попиту у найближчій і віддаленій перспекти-
ві з експертними оцінками тенденцій розвитку науки і техніки, оцінками 
можливості втілення досягнень науки і техніки у інновації, що здатні задо-
вольнити екологічно-орієнтовані запити споживачів. При цьому до уваги 
обов’язково слід брати стан потенціалу інноваційного розвитку аналізо-
ваних суб’єктів господарської діяльності.

Відповідно до запропонованої схеми (див. п. 2) автором визначено ряд пер-
спективних напрямів сталого інноваційного розвитку економіки України.

Виконаний аналіз факторів, які визначають ринковий успіх екологічно-
орієнтованої інноваційної діяльності показав, що в Україні, як і в розвине-
них країнах світу, відбувається інтенсивне формування екологічних потреб 
споживачів і екологічних пропозицій товаровиробників. Проте потребує 
суттєвого удосконалення законодавча база забезпечення переходу вітчиз-
няної економіки до сталого інноваційно-орієнтованого розвитку, яка узго-
джує і приводить у відповідність екологічні потреби і екологічні пропозиції.

Спираючись на результати аналізу природно-ресурсного потенціалу 
Сумської області, потенціалу інноваційного розвитку її підприємств та 
установ у співставленні з наявними тенденціями розвитку ринку еколо-
гічних товарів, автором визначено і обґрунтовано ряд перспективних на-
прямів сталого інноваційного розвитку Сумщини. 

Автором показано, що активізація процесів переходу до стійкого інно-
ваційного розвитку потребує формування екологічно-орієнтованої інно-
ваційної культури. Запропоновано авторське бачення її основних функцій. 

Отримані результати розвивають теоретико-методичні засади обґрун-
тування вибору перспективних напрямів сталого інноваційного розвитку 
суб’єктів господарської діяльності. Подальші дослідження повинні бути 
спрямованими на формування організаційно-економічного механізму 
управління процесами сталого інноваційного розвитку економічних сис-
тем та окремих організацій. 

1.4 Системно-функціональне забезпечення реалізації  
стратегії сталого розвитку України56

В умовах глобальних викликів ідея сталого розвитку потребує невід-
кладної практичної реалізації. Забезпечення напрямків сталого розвитку 
відноситься до новітніх завдань, що розглядаються як регулятивна ідея 
сучасного етапу світового розвитку та розвитку кожної держави. Стан за-
гального розуміння проблеми в цілому визначено.

Формування сучасного наукового погляду на проблему переходу Укра-
їни до сталого розвитку та прийняття відповідної Національної стратегії 
56  Автори Купінець Л.Є., Харічков С.К.

наблизили Україну до провідних держав світу, в яких цей вектор перспек-
тивного розвитку вже визначено. В такому контексті забезпечення реалі-
зації стратегії переходу до сталого розвитку та її системно-функціональне 
забезпечення набуває актуальності.

У вітчизняній науці існує вагомий доробок щодо теоретико-методологіч-
ного та прикладного аспектів сталого розвитку та його складових. Проблема 
переходу України до сталого розвитку досліджувалася фахівцями Міністер-
ства екології та природних ресурсів України, Всеукраїнської екологічної ліги, 
Київського національного політехнічного університету, депутатського кор-
пусу минулих скликань Верховної Ради України. Вагомий внесок в означену 
наукову проблематику зробила Національна академія наук України.

Врахувавши досвід минулих років щодо формування іншими наукови-
ми колективами Національної стратегії переходу України до сталого роз-
витку, досвід інших країн, системно поєднуючи три головних компоненти 
сталого розвитку суспільства, було отримано наукове узагальнення моде-
лі майбутнього існування людства, в якої має місце пом’якшення, запобі-
гання і усунення негативних наслідків конфлікту між економічними, соці-
альними та екологічними інтересами. Зроблено вагомий крок в напрямку 
системного розуміння розвитку економіки країни та її сучасного стану, 
визначення факторів впливу, активізація яких зрушить з місця механізм 
саморозвитку в «біосферній системі координат».

В той же час Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 
схвалено Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», яка визначає мету, 
вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори 
належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-
правових умов становлення та розвитку України. Стратегія передбачає 
в рамках векторів розвитку, безпеки, відповідальності та гордості реалі-
зацію 62 реформ та програм розвитку держави, з числа яких визначено 
пріоритети. Саме їх вибір відображає нагальні потреби країни у умовах 
сучасних соціально-економічних та політичних трансформацій у суспіль-
стві. Реалізація Стратегії потребує суттєвих правових, нормативних та 
організаційних змін, які мають бути враховані в щорічних планах дій, що 
забезпечать реформування в секторах національної економіки. Але реалі-
зація загальноприйнятих світовою спільнотою векторів сталого розвитку, 
забезпечення досягнення ефекту синергії взаємодії економіки, екології та 
соціуму повинна бути головною умовою реформування. Саме такий підхід 
реалізує позицію фахівців Національної академії наук України.

Реалізація цього підходу передбачає перехід від політики виживання 
в повному обсязі розуміння цієї тези до політики планування, економіч-
ного зростання та довгострокового розвитку, що можливо лише за умови 
стабільності в країні та наявності політичної волі. Підґрунтям таких пере-
творень є активізація політичних процесів в країні, пріоритет економіки, 
перебудова суспільної свідомості, ринковий шлях розвитку країни. Тобто 
сталому розвитку повинен передувати певний стабілізаційний період, 
який стане базою економічного зростання на новій ідеологічній основі. 
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До нього країна повинна підійти маючи відповідний потенціал, а саме: 
мир та політичну стабільність, сучасну модель ринкової економіки, силь-
ну державу та інтегрований економічний простір, наявність внутрішньо– і 
зовнішньоекономічної лібералізації, суспільну стабільність та злагоду, 
сформований міжнародний авторитет.

Політика стабілізаційного етапу  – це система державних заходів, що 
здійснюється з метою забезпечення сталого економічного розвитку країни. 
Зазвичай вона має різний ступінь активності та проявляється, як в коригу-
ванні, так і в стимулюванні економіки на тому чи іншому етапах розвитку 
із застосуванням відповідних важелів. Доцільність означених впливів по-
трібно визначати, віддаючи пріоритет відповідним впливам. Але найбільш 
прийнятний вектор, який пов’язаний з моделлю випереджаючого еконо-
мічного розвитку пов’язаний саме із стимулюванням економіки.

Визначення системи цілей та заходів щодо реалізації послідовних дій 
до переходу України до сталого розвитку, зокрема на першому – стабіліза-
ційному етапі має враховувати глобальні виклики сучасності та ґрунтува-
тися на певних методологічних та методичних засадах. Саме дослідження 
цих складових і визначає мету, завдання та новизну даної роботи.

Слід враховувати, що за існуючими розрахунками фахівців, Україна, 
як держава з посттрансформаційною економікою, досягне нижньої межі 
рівня розвинених країн лише через 25 років за умови подвоєння доходу на 
душу населення кожні 10 років та досягненні щорічних темпів зростання 
ВВП не менше ніж 7%57. 

Наведені оцінки досить умовні, адже не всі фахівці розділяють озна-
чену точку зору, але навіть не зупиняючись на визначенні термінів цілком 
зрозуміло, що Україна потребує нової моделі розвитку країни. В україн-
ському варіанті такі розрахунки свідчать про необхідність формування 
моделі випереджаючого економічного розвитку. Адже випереджаючий 
розвиток дозволяє перетворити економічне зростання в самовідтворю-
вальний, стабільний розвиток на основі моделей, притаманних країнам з 
пост трансформаційною економікою, які відрізняються від моделей роз-
винутих країн.58 

Між іншим людство стикається з новими глобальними викликами, які 
не можна не враховувати, якщо країна намагається інтегруватись в сучас-
ний модернізаційний процес, який має тенденцію до прискорення. В числі 
таких викликів: дефіцит трудових ресурсів при зростанні чисельності на-
селення, продовольча проблема, ресурсна та екологічна безпека, обмеже-
ність та вичерпаність природних ресурсів, зміна структури і потреб світових 
ринків, наростаюча соціальна нестабільність, гостра світоглядна та цінніс-
на криза, зміна сценаріїв розвитку міжнародної економічної ситуації тощо.
57 Москаленко О.М. Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в 
сучасній політичний економії / О.М. Москаленко // Економіка розвитку, 2013. – №3(67). – С.16-20.
58 Москаленко О. М. Інституціональні умови прискореного економічного розвитку країн / О. М. Москаленко // 
Перспективи і проблеми забезпечення розвитку відкритих конкурентоспроможних економічних систем в умовах 
глобалізації: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-9 грудня 2011 р., м. Кривий 
Ріг). – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. – С.174-177.

Розмаїття викликів обумовлює системність цілей та завдань, які зна-
ходяться у взаємозв’язку і взаємозалежності один від одного і утворюють 
певну цілісність або певну єдність. В межах розробки функціонального за-
безпечення по кожному завданню визначаються його організаційно-еко-
номічна суть, вхідна і вихідна інформація, алгоритми рішення. Тим самим 
забезпечується системно-функціональний підхід до забезпечення реалі-
зації стратегії сталого розвитку України.

Конкретизація та обґрунтування цілей та завдань поетапного перехо-
ду України до сталого розвитку (стабілізаційний етап) розглядається ав-
торами як підґрунтя формування Національного плану дій щодо переходу 
України до сталого розвитку.

Об’єктом державної стратегії розвитку є соціально-економічна систе-
ма в цілому, яка є категорією значно більш широкого порядку, ніж дер-
жава. Стратегічною метою державної політики розвитку є забезпечення 
стійкого відтворення та всебічного розвитку соціально-економічної сис-
теми.59 Будь-яку систему можна розглядати як єдність двох підсистем: ке-
руючої та керованої підсистем, тобто суб’єкта та об’єкта управління, між 
якими існує певний зв’язок. Кожна з означених складових має своє бага-
тогранне визначення. Саме на рівні суб’єктно-об’єктних відносин забезпе-
чується досягнення стратегічних цілей, вирішення стратегічних завдань 
та визначення стратегічних пріоритетів, окреслених суб’єктом управління 
в контексті сталого розвитку держави. Головне завдання суб’єкта стратегії 
розвитку полягає у створенні умов розвитку не тільки об’єкта, а системи 
в цілому шляхом запровадження різноманітних форм впливу як прямої 
(безпосередньої) дії, так і опосередкованої. Стосовно стратегії переходу 
України до сталого розвитку зміст суб’єктно-об’єктних відносин на різних 
ієрархічних рівнях, як явища, що виникає в процесі управління, потріб-
но дослідити та чітко визначити. Адже обґрунтуванню цілей та завдань 
стратегії сталого розвитку передує не тільки створення необхідних базо-
вих умов, врахування глобальних викликів але й визначення потенціалу 
суб’єктно-об’єктних відносин. Але в межах даної роботи автори зосеред-
жують увагу не на формальних відносинах суб’єкта і об’єкта, формах їх 
взаємозв’язків, а на формуванні цілеспрямованого управлінського впли-
ву через систему стратегічних цілей та завдань переходу до сталого розви-
тку, обумовлених особливостями соціально-економічної системи.

Стратегічними цілями державної політики розвитку є забезпечення 
стійкого відтворення та всебічного розвитку соціально-економічної сис-
теми. Стратегічні цілі сталого розвитку будь-якої країни є похідними гло-
бальних викликів та базових національних інтересів. З огляду на те, що 
сталий розвиток характеризується незалежними складовими – економіч-
ною ефективністю, екологічною безпекою та соціальною справедливістю, 
цілі повинні відповідати певним фундаментальним принципам. Принци-
пи – це загальні вимоги до ціле полягання, тобто процесу визначення ці-
лей, які формують уявлення про необхідний результат (табл.1).
59  Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика / Я.А. Жаліло – К.: НІСД, 2003. – 368 с.
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Таблиця 1 
Принципи процесу визначення цілей сталого розвитку України

Принцип цілеполягання Суттєва характеристика в контексті цілеполягання

1. Системна відповідність складовим 
сталого розвитку (комплексність). Визначення кожної складової в процесі обґрунтування цілей. 

2. Обгрунтованість та незалежність. Неможливість усунення або модифікації цілей.

3. Цілісність.
Неможливість підсумовувати цілі, залежність визначених 
цілей від національних орієнтирів розвитку соціально-еконо-
мічної системи.

4. Ієрархічність (ранжування, 
декомпозиція).

Конкретизація цілей більш ви сокого рівня в цілі нижчого 
рівня та доведення їх до кожного виконавця. 

5. Конкретність. Чітке визначення термінів і виконавців. Чим конкретніша 
ціль, тим легше вибрати відповідну стратегію її реалізації. 

6. Вимірність цілей. Цілі повинні бути виражені в конкретних показниках, які 
можна виміряти.

7. Досяжність (можливість). Можливість стимулювати використання наявного потенціалу 
та реалізації.

8. Гнучкість Забезпечення коригування відповідно до тих змін, які від-
буватимуться. 

9. Комплементарність. Досягнення однієї цілі полегшує досягнення інших.
10. Інтеграція (поєднання, 
взаємозв’язок, взаємопроникнення).

Об’єднання складових сталого розвитку в одне ціле, що акти-
візує процес взаємозближення й утворення взаємозв’язків.

З врахуванням означених принципів розглянемо декомпозицію цілей 
сталого розвитку України.

Визначення системних цілей складається з декількох етапів:
– аналізу глобальних соціо-економіко-екологічних тенденцій та за-

вдань, які потрібно вирішити в межах країни;
– обґрунтування переліку цілей та визначення пріоритетів;
– формування забезпечуючих цілей;
– побудови дерева цілей;
– розроблення заходів, що сприяють реалізації цілей;
– систематичного контролю та оцінки результатів;
– визначення коректуючих заходів з метою реалізації означених цілей.
Глобальні тенденції світового розвитку слід розглядати як орієнтири, які 

формують спрямованість зовнішнього середовища та визначають майбутню 
стратегію. Вони, тобто тенденції, мають певні відмінності від цілей стратегії, 
оскільки не передбачають встановлення будь-яких термінів реалізації, орієн-
товані на суспільство в цілому, визначаються у якісному вимірюванні.

У відповідності до сформованих викликів обґрунтовується система 
стратегічних цілей, яка визначається в кінцевому вигляді після відбору 
пріоритетів. Реалізація стратегічних цілей переходу України до сталого 
розвитку потребує сформувати дерево цілей, визначення підцілей декіль-
кох рівнів що продовжують до отримання першочергових завдань, які 
можна розв’язати відомими методами. Тобто в основу побудови дерева 
цілей покладено відомий принцип  – зведення складного явища, проце-

су або системи до більш простих складових. Процес розробки цілей йде 
зверху вниз, від загального до конкретного.

Щоб реалізувати це правило було використано підхід, при якому: 
– ціль вищого рівня є орієнтиром, основою для декомпозиції цілей 

нижчого рівня, вони більш глобальні та потребують більшого часу для ви-
рішення;

– цілі нижчого рівня є способами досягнення мети вищого рівня і ма-
ють бути представлені так, щоб їхня сукупність зумовлювала досягнення 
початкової цілі;

Разом з тим слід усувати конфліктність цілей, тобто протиріч, що пору-
шують побудовану композицію дерева цілей. Підцілі формуються за пев-
ними класифікаційними ознаками.

Формулюючи цілі різних рівнів потрібно виходити із одного і того же ме-
тодологічного принципу: визначення очікуваних результатів, а не способів 
їх отримання, а також забезпечення незалежності підцілей кожного рівня. 
Кількість рівнів декомпозиції формує складність дерева цілей. Склавши кар-
тину існуючих проблем, що вимагають розв’язання, потрібно викласти їх у 
вигляді сформульованих варіантів вирішення цих проблем, тобто у вигляді 
завдань. Відповідні заходи визначають, яким чином можна досягти кінцевої 
мети. Таким чином, причинно-наслідкові відношення, як того потребує ме-
тодологія, перетворилися на залежність між метою і засобами її досягнення.

Потрібно щоб завдання були конкретними, досяжними, реалістич-
ними та мали чіткий термін виконання, але мабуть тут є певний елемент 
суб’єктивізму. Разом з визначеними стратегічними цілями формуються 
функціональні цілі та оперативні рішення. Таким чином, викладене мож-
на представити в графічному відображенні (рис.1).

Використаємо показану схему стосовно визначених глобальних цілей 
економічної спрямованості. Визначимо розуміння глобальних цілей еко-
номічного розвитку. Підґрунтя формування нової моделі економіки неви-
снажливого природокористування повинно базуватися на оптимізації ви-
користання існуючого в країні природно-ресурсного, соціально-економіч-
ного, культурно-історичного потенціалів, оптимізації напрямків і масштабів 
природокористування в межах країни та в її окремих регіонах. При виборі 
пріоритетних напрямків природокористування перевага повинна надава-
тись тим із них, що забезпечують найбільш збалансований результат ви-
користання ресурсів, котрий виявляється в оптимальному співвідношенні 
досягнутих економічних і соціальних результатів при мінімально можливо-
му рівні збитків, завданих природі. При цьому першочергового розвитку за-
слуговують найменш екологічно шкідливі нересурсоємні галузі.

Стосовно другої стратегічної цілі становлення України як правової 
держави, формування зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних 
зв’язків країни на засадах підтримки національних інтересів сталого роз-
витку, сучасні концепції сталого розвитку слід розробляти з урахуванням 
змін характеру соціально-економічних відносин, а також активізації гло-
балізаційних та інтеграційних процесів. 
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Рис.1. Системний профіль дерева цілей переходу України до сталого розвитку60

В умовах впливу глобалізації в особливому ракурсі постає проблема 
розуміння істинного національного інтересу. Держава перетворюється на 
головного геополітичного суб’єкта реалізації національного та державно-
го інтересів. Її головним завданням стає правильна їх ідентифікація, а на 
основі цього – створення ієрархії інтересів, які найбільшою мірою відпо-
відають сучасним глобалізаційним умовам сталого розвитку. 

Досить часто державна політика не відповідає реальним національ-
ним інтересам, тобто часто така політика ініціюється зверху.

Окрема держава, що має статус світової, може вдаватись до форму-
вання змісту глобального інтересу, який відстоює її національні інтереси, 
60 Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України:монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 
2012. – 751c.

у результаті цього йдеться про превалювання системи національних ін-
тересів однієї держави над інтересами іншої. З огляду на це глобальний 
інтерес може подекуди виявлятись антинаціональним. Більше того, наці-
ональний інтерес являє собою один із критеріїв, який визначає специфіку 
функціонування держави та рівень її національної безпеки. 

Системне взаємоузгодження першочергових завдань тактики досяг-
нення короткострокових цілей переходу України до сталого розвитку (за 
цілями економічного вектору розвитку) представлено далі (табл.2.).

Таблиця 2. 
Декомпозиція генеральних цілей переходу до сталого розвитку: 

економічний вектор
Ціль 1. Формування нової моделі економіки на засадах невиснажливого 

відновлюваного природокористування.

1.1. Інституціональний базис

1.1.1. Інституціональне забезпечення переходу до екологоорієнтованого інноваційного розви-
тку, активізація інноваційної політики в провідних секторах національної економіки.

1.1.1.1. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на інституційне забезпечення формування 
інноваційної моделі розвитку.

1.1.1.2. Впровадження «зелених» технологій у розвиток секторів національної економіки. 
1.1.1.3. Розвиток екологічної інфраструктури.

1.1.1.4. Підвищення інноваційності сфери освіти шляхом впровадження нових технологій, зо-
крема, інформаційних.

1.1.1.5. Підготовка персоналу для інноваційної сфери.
1.1.1.6. Створення механізму страхування ризиків діяльності високотехнологічних підприємств.

1.1.1.7. Формування ефективного механізму стимулювання інноваційної активності підприємств 
провідних секторів економіки.

1.2. Структурні зміни та інфраструктурне забезпечення.

1.2.1. Структурна перебудова національної економіки у напрямі зниження частки сировинних 
секторів промисловості, розвитку високотехнологічних ресурсозберігаючих секторів.

1.2.1.1. Активізація науково-технологічного та інноваційного розвитку

1.2.1.2. Оптимізація обсягів видобутку і використання природних ресурсів України, збільшення 
частки продукції кінцевого споживання.

1.2.1.3. Розроблення заходів щодо підтримки підприємств, які здійснюють екологічну реструк-
туризацію.

1.2.1.4.
Удосконалення системи обліку та довгострокового прогнозування стану природних 
ресурсів, їх економічної оцінки; створення та використання уніфікованих кадастрів при-
родних ресурсів.

1.2.1.5. Вилучення токсичних матеріалів з усіх видів відходів поблизу джерел їх виникнення 
шляхом заміни сировини та технологій.

1.2.2. Структурні зміни споживання товарів та послуг у напрямі оптимізації обсягів їх вироб-
ництва на засадах невиснажливого природокористування

1.2.2.1.
Визначення пріоритетів у рішенні економічних, екологічних, соціальних, регіональних, 
науково-технічних і інших питань і відповідно до цих пріоритетів розвиток визначених 
галузей і видів діяльності.

1.2.2.2. Перехід до стратегії якісного росту виробництва, удосконалення суспільного продукту та 
факторів його виробництва в межах можливостей економічної системи.
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1.2.2.3. Перегляд державою макроекономічних параметрів споживання (фіксованого набору спожив-
чих товарів та послуг) та проведення мікроекономічного моделювання поведінки споживача.

1.2.2.4.
Встановлення фіксованих строків перегляду індексу споживчих цін, мінімальної заро-
бітної плати, прожиткового мінімуму, рівнів інфляції та бідності у відповідності до зміни 
споживчих настроїв в сфері послуг і непродовольчих товарів.

1.2.2.5. Кількісні та якісні перетворення в економіці для здійснення її екологізації.
1.2.2.6. Усунення міжрегіональної варіації споживчих витрат.

1.2.3.
Модернізація та розбудова інноваційної системи інфраструктурного забезпечення 
реального сектору економіки, впровадження ресурсоощадних та екологічно ефективних 
інфраструктурних проектів.

1.2.3.1. Вдосконалення організаційної побудови сучасної моделі та функціонування інфраструк-
турного забезпечення реального сектору економіки.

1.2.3.2. Створення на конкурсній основі інноваційних та екоінноваційних кластерів для вирішен-
ня конкретних інноваційних проблем.

1.2.3.3. Створення спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ в регіонах, 
які мають стати суб’єктами стимулювання створення інноваційних інфраструктурних проектів.

1.2.3.4. Відновлення функціонування патентних підрозділів на виробництві, передусім у держав-
ному секторі.

1.3. Макроекономічне управління та регулювання.
1.3.1. Перехід до системи інтегрованого екологічного управління у сфері охорони довкілля.

1.3.1.1. Запровадження нормативів та обмежень для суб’єктів господарювання з метою охорони 
довкілля.

1.3.1.2. Використання в управлінській діяльності кращих управлінських технологій, передових 
досягнень науки і досвіду державного управління. 

1.3.2.

Розбудова та запровадження складових моделі регуляторної політики (цінової, подат-
кової, кредитної, інвестиційної, дозвільної та ін.), спрямованої на перехід від антикри-
зово-стабілізаційної ідеології розвитку до стратегічних засад нової моделі економіки з 
пріоритетами природо-, ресурсо– та енергозбереження, відновлення динаміки екологічно 
ефективного економічного та соціального зростання.

1.3.2.1. Сприяння формуванню системи консультативної та інформаційної підтримки підпри-
ємництва, активізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

1.3.2.2. Усунення обмежень у діючих нормативно-правових актах, які стримують розвиток підпри-
ємництва, що дозволить мобільно реагувати на потреби вимог нової моделі економіки.

1.3.2.3.
Впровадження прозорої моделі публічного діалогу між органами виконавчої влади та під-
приємцями для участі широких кіл громадськості у процесі нормотворення та прийняття 
виважених державних рішень.

1.3.2.4. Нормативно-організаційне забезпечення впровадження державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності на місцевому рівні.

1.3.2.5 Кадрове забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
1.4. Державно-приватне партнерство.
1.4.1. Формування та реалізація ефективної інвестиційної політики.

1.4.1.1. Формування механізмів взаємодії держави та бізнесу на засадах державно-приватного 
партнерства (ДПП).

1.5. Ресурсоефективність

1.5.1.

Раціоналізація використання наявного природно-ресурсного потенціалу завдяки 
оптимізації в організаційному (ефективні управлінські технології) і технологічному 
(ресурсоощадні технології та більш чисті виробництва) вимірах, обмеження монополізму 
в природно-ресурсному секторі національної економіки.

1.5.1.1. Екологоорієнтована модернізація економіки та переорієнтація на засади забезпечення 
найбільш повного і ефективного використання природно-ресурсного потенціалу країни.

1.5.1.2. Стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження чистих технологій.

1.5.1.3. Обмеження монополізму в ресурсному секторі та державне регулювання відносин влас-
ності на природні ресурси.

1.5.2.

Мобілізація потенціалу енергозбереження, підвищення енергоефективності та забезпечення 
енергетичної безпеки на засадах впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання, 
зменшення енергоємності ВВП, пріоритетного розвитку відновлюваної та альтернативної енер-
гетики, розбудови вітчизняної сировинної бази та диверсифікації джерел енергопостачання.

1.5.2.1. Зміцнення енергетичного потенціалу України.

1.5.2.2. Докорінна перебудова та технологічна модернізація об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу та енергетичного господарства країни.

1.5.2.3. Удосконалення системи запобігання екологічним катастрофам на об’єктах ПЕК.
1.5.2.4. Інноваційне оновлення паливно-енергетичного комплексу. 

1.5.2.5. Зниження енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізація структури 
енергетичного балансу держави.

1.5.2.6. Пріоритетний розвиток відновлюваної енергетики.

1.5.2.7. Раціоналізація використання наявних енергетичних потужностей з урахуванням про-
гнозних потреб регіонального розвитку.

1.5.2.8. Підвищення технічного рівня та екологічної безпеки теплових електростанцій.
1.5.2.9. Розроблення державної програми оптимізації використання ядерної енергії.

1.5.2.10. Запровадження практики аудитів з енерго– і ресурсозбереження для обґрунтування норм 
тарифів на послуги.

1.5.2.11. Оптимізація та модернізація електричних мереж, у тому числі тих, що забезпечують екс-
порт електроенергії.

1.6. Міжнародна торгівля та співпраця

1.6.1.
Подолання диспропорцій у структурі експорту, забезпечення зменшення обсягів екс-
порту природних ресурсів та сировинних товарів, диверсифікація українського експорту 
на нових перспективних ринках.

1.6.1.1. Підвищення ефективності державного управління, модернізації базових галузей економіки, 
формування сприятливого економічного середовища та оптимізації експортної політики.

1.6.1.2. Приведення вітчизняного законодавства у відповідність з нормами та стандартами ЄС.

1.6.1.3. Сприяння економічному розвитку України за рахунок мобілізація ресурсів міжнародних 
фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги.

1.6.1.4. Використання світового досвіду для підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
1.6.1.5. Збільшення обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва і послуг.

1.6.2.
Активізація національної політики імпортозаміщення споживчого некритичного імпорту шляхом 
стимулювання технологічного імпорту, попередження імпорту морально застарілих технологій та під-
вищення трансферу сучасних наукоємних ресурсозберігаючих та екологічно ефективних технологій.

1.6.2.1. Створення умов для ведення бізнесу в Україні, проведення модернізації, технічного пере-
оснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств.

1.6.2.2. Недопущення надходження на ринок України продукції, що не відповідає встановленим 
вимогам щодо безпечності.

1.6.2.3. Стимулювання впровадження інноваційних технологій з метою імпортозаміщення.
1.6.2.4. Розбудова системної політики у сфері розвитку внутрішнього ринку. 
1.6.2.5. Формування системного макроекономічного середовища в Україні.

Продовження таблиці 2. Продовження таблиці 2. 
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Ціль 2. Захист національних інтересів України в процесі глобалізації
2.1. Інституціональний базис
2.1.1. Формування державних інститутів і збалансованості інтересів усіх соціальних груп населення
2.1.1.1. Подальше реформування системи державного управління, перехід до моделі соціальної економіки.
2.1.1.2. Впровадження інвестицій у людський капітал.

2.1.1.3. Подальший розвиток громадського суспільства в Україні, забезпечення прозорості та 
відповідальності влади.

2.1.1.4. Зовнішньоекономічна рівновага (рівновага платіжного балансу).
2.2. Структурні зміни та інфраструктурне забезпечення
2.2.1. Формування структурної політики та механізму структурних змін в економіці.
2.2.1.1. Структурна модернізація реального сектору економіки.
2.2.1.2. Розробка механізмів та інструментів структурного регулювання економіки.
2.3. Макроекономічне управління та регулювання.
2.3.1. Стратегічні альтернативи та вибір стратегії розвитку.
2.3.1.1. Формування альтернативних стратегій розвитку країни.

2.3.1.2.
Визначення та дотримання довгострокових цілей розвитку та проведення системних 
реформ, спрямованих на посилення державності з метою підвищення здатності проти-
стояти зовнішнім впливам та глобальним ризикам.

2.4. Міжнародна співпраця

2.4.1. Становлення України як правової держави, формування зовнішньополітичних та зовнішньо-
економічних зв’язків країни на засадах підтримки національних інтересів сталого розвитку.

2.4.1.1. Впровадження нормативних, функціональних та інструментальних чинників, що створю-
ють рівні можливості для забезпечення громадянами своїх прав та інтересів.

2.4.1.2.
Інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір та євроатлантичний 
безпековий простір, забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональ-
них системах колективної безпеки, захист цього простору від негативних впливів процесів глобалізації.

2.4.1.3. Розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України.

2.4.1.4. Участь України у міжнародному співробітництві через проекти спільного впровадження 
та міжнародних організаціях.

2.4.1.5. Забезпечення експорту товарів і послуг, у виробництві яких Україна має конкурентні 
переваги, активізація розвитку конкурентоспроможних секторів економіки.

2.4.2. Впровадження системи комплексної оцінки переваг і ризиків для сталого розвитку Украї-
ни при підготовці нових зобов’язань міжнародного характеру.

2.4.2.1. Виявлення можливих ризиків для сталого розвитку, які слід уникнути або мінімізувати їх 
вплив через вибір адекватних стратегічних рішень.

2.4.2.2
Посилення державного управління як підсистеми національної стійкості, яка здатна 
забезпечувати синергетичну ефективність інших підсистем у протистоянні країни не-
гативним впливам глобальних ризиків.

2.4.3.
Розвиток співробітництва України з іншими країнами та міжнародними організаціями 
з питань впровадження стратегічних міждержавних настанов та національної політики 
переходу країни до сталого розвитку.

2.4.3.1.

Диверсифікація форм зовнішніх економічних зв’язків України: зовнішньої торгівлі, міжнарод-
ної спеціалізації і кооперування, вкладення капіталів, обміну робочою силою, науково-техніч-
ного співробітництва, міжнародного спільного підприємництва, сумісного будівництва підпри-
ємств, туризму, проведення на комерційній основі виставок, ярмарків, торгів, аукціонів тощо.

2.4.3.2. Реалізація концепції ефективно функціонуючої відкритої економіки як потужного джере-
ла конкурентоспроможності.

2.4.3.3. Інтернаціоналізація економічної діяльності.

Висновки. 
Визнання Україною ключової ідеї світового розвитку потребує від краї-

ни активних дій щодо її реалізації, зокрема побудови нової парадигми стра-
тегічного управління та визначення відповідних цілей. Найважливішим 
завданням в рамках досягнення стратегічних цілей розвитку є врахування 
нових системних викликів та національних пріоритетів. Відповідно, систе-
ма формування та реалізації таких пріоритетів має стати одним з ключових 
елементів державної політики у соціо-економіко-екологічній сфері.

Формування національних пріоритетів відбуваються у відповідності 
до світових тенденцій та завдань, що стоять перед державою. Процес цей 
досить тривалий та залежний від багатьох факторів, зокрема місця країни 
в геополітичному просторі, рівня економічного та соціального розвитку, 
ресурсних можливостей, традицій, що склалися, тощо.

Головною складовою національних інтересів та зобов’язань в контек-
сті орієнтації країн світу на сталий розвиток є приєднання до світогляду 
людства, що базується на загальнолюдських цінностях та правах людини, 
визначення місця країни, країни-нації у світові політиці та її відношення 
до найважливіших цінностей існування держави. Питання глобального та 
національного інтересу тісно пов’язується із питаннями національної та 
глобальної безпеки, що є пріоритетним напрямом подальшого досліджен-
ня проблеми сталого розвитку.

В сучасних умовах більшість країн приєдналися до реалізації ідеї ста-
лого розвитку, зробили вагомі кроки у вирішенні проблем тисячоліття, 
розробили стратегічні цілі та відповідні тактичні завдання, які відпові-
дають національним завданням та національній безпеці і забезпечують-
ся рівнем розвитку національної економіки. Практика більшості країн в 
цьому напрямку визначила певні методологічні підходи, які адаптовані 
авторами до українських реалій.

Обґрунтування першочергових цільових завдань щодо переходу Укра-
їни до сталого розвитку (стабілізаційний етап) базується на низці принци-
пів, які автори вважають найголовнішими. Саме вони формують практич-
ну спрямованість, доступність, відкритість, суттєву ємність та стимулюю-
чий вплив визначених завдань.

Сформоване наукове підґрунтя побудови дерева цілей переходу краї-
ни до сталого розвитку базується на певних узагальненнях і представлено 
авторами як уявлення про майбутній економічний розвиток, на прикладі 
якого реалізуються зроблені методологічні обґрунтування. Як потребують 
Цілі розвитку тисячоліття, Цілі сталого розвитку та орієнтири суспільно-
го розвитку, визначені орієнтири націлені на кардинальну зміну підходів 
до того, що саме ми цінуємо і як вимірюємо сучасний прогрес.
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1.5 Політика перебудови української промисловості 
для забезпечення сталого розвитку країни61

Кризова ситуація, що склалася в економіці України в останні роки, 
диктує необхідність швидких змін в системі управління промисловістю, 
спрямованих на її кардинальну перебудову під нагальні потреби віднов-
лення економічного потенціалу та сталого розвитку країни. Саме промис-
ловість може забезпечити реальне примноження доданої вартості, валют-
них доходів та зайнятості, але за умови реалістично оцінених порівняль-
них конкурентних переваг країни в новому геополітичному середовищі та 
послідовної політики їх зміцнення. 

Сьогодні на Сході України йде війна, щоденно гинуть люди та методич-
но знищуються промислові об’єкти та інфраструктура. Це супроводжується 
великими втратами промислового потенціалу, а відтак вимагає структурної і 
просторової оптимізації промислових потужностей та наукового потенціалу, 
що забезпечує генерування та передачу знань. Зараз цей процес віддано на 
відкуп підприємствам, оскільки в умовах війни у держави практично немає 
важелів для їх бюджетної та податкової підтримки, а крім того це ще й виклик 
для підприємств – залишитися конкурентоспроможними в таких умовах. 

Водночас це ще більший виклик для політиків – закласти підвалини ди-
версифікації та екологізації промисловості та зміцнення виробництв, орі-
єнтованих на ресурсну продуктивність, інновації та високу додану вартість. 

У своєму дослідженні «Третя промислова революція: рішення щодо 
кризи ресурсно-інтенсивного зростання» німецькі дослідники М.Яніке та 
К.Якоб висловлюють думку, що «поточна криза ресурсно-інтенсивної моде-
лі зростання одночасно відкриває можливості для нової моделі розвитку на 
засадах лідерства екологічно-безпечних та ресурсно-ефективних техноло-
гій, нових базисних інновацій та структурно-економічних зрушень, удоско-
налення регуляторних норм і стандартів, стимулювання інновацій та транс-
феру знань» [62]. Україна, опинившись в епіцентрі жорсткої ресурсної кри-
зи, має всі передумови для перезавантаження своєї промислової політики з 
метою підвищення стійкості промислового потенціалу до зовнішніх шоків. 

У цьому напряму світова спільнота розвиває та впроваджує концепції 
«зеленої» економіки, «зеленого» зростання та «зеленої» промисловості, які 
покликані забезпечити прагматичну реалізацію завдань сталого розвитку. 
Технологічне оновлення, еко-інновації та створення розумної інфраструк-
тури входять до складу обов’язкових компонент національних стратегій та 
програм переходу на нові модифікації концепції сталого розвитку. 

Для розв’язання цих проблем в переробній промисловості Організація 
ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) розвиває концепцію зеленої про-
мисловості (рис. 1). Вона охоплює заходи політики та інструменти для пере-
ведення промисловості на сталі рейки: підвищення продуктивності праці, 

61 Автор Мусіна Л.А.
62 M. Janicke, K. Jakob, A Third Industrial Revolution. Solutions to the crisis of resource-intensive growth. Environmental 
Research Centre, Freie Universitat Berlin. [Електронний ресурс]. – C.5 – Доступний з: <http://web.fu-belin.de/ffu>.

впровадження нових технологій та управлінських рішень для покращання 
одночасно екологічних та економічних результатів діяльності підприємств63. 

Рис. 1. Взаємозв’язок зеленої економіки, зеленої промисловості, еко-інновацій

В основі цієї концепції лежать наступні ключові принципи взаємодії 
економіки з природним середовищем:

• відокремлення економічного зростання від використання природ-
них ресурсів, зокрема у виробництві товарів та послуг (англ. – decoupling);

• створення більшої доданої вартості за меншого обсягу споживання 
вхідних ресурсів (англ. – doing more with less).

Україна приєдналася до Платформи «зеленої» промисловості ЮНІДО 
у червні 2012 р. та взяла зобов’язання забезпечити концентрацію ресурсів 
на технічному і технологічному переоснащенні виробництва задля під-
вищення екологічної безпеки та ресурсоефективності64. У грудні 2013 р. 
Україна разом з 173 країнами-членами ЮНІДО схвалила Лімську декла-
рацію інклюзивного (всеохоплюючого) сталого промислового розвитку 
(ІСПР), взявши на себе зобов’язання стимулювати економічне зростан-
ня та створення гідних робочих місць, просувати промислові інновації та 
співробітництво у сфері обміну знаннями і технологіями, розвивати під-
приємницький потенціал, створювати партнерства для обміну знаннями, 
підтримувати дослідження та розробки65. ЮНІДО зосереджує зусилля на 
допомозі країнам у розробленні стратегічних документів та політики у 
сфері сталого промислового розвитку. 
63 UNIDO Green Industry Initiative for Sustainable Industrial Development. UNIDO, Vienna, October 2011 [Електро-
нний ресурс] – C. 8. –  Доступний з: <www.unido.org>.
64 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня  2012 р.  № 396-р
65 Лимская декларация: Путь к достижению всеохватывающего и устойчивого промышленного развития. Принята 
на 15-й сессии Генконференции ЮНИДО / GC.15/13.  [Електроний ресурс] – Доступний за: <http://www.unido.org>.
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Схвалена Президентом України П. Порошенком у січні 2015 р. Стратегія 
сталого розвитку «Україна–2020» містить амбітні завдання щодо досягнення 
до 2020 р. обсягу ВВП на душу населення на рівні 16 тис. дол. США, забезпе-
чення стійкого зростання економіки екологічно невиснажливим способом, 
безпеки життя і здоров’я людини66. Без структурної перебудови промисло-
вості на засадах сталого розвитку їх складно досягти. План дій щодо реаліза-
ції цієї Стратегії та Програми діяльності Кабінету Міністрів України, прийня-
тий у березні 2015 р. 67, не надає чітких відповідей на питання щодо напрямів 
та організаційно-економічних механізмів перебудови промисловості.

Виглядає так, що оновлення української промисловості буде відбува-
тися само собою завдяки подоланню корупції, широкій приватизації дер-
жавних підприємств та зменшенню адміністративних бар’єрів для розви-
тку малого і середнього підприємництва (МСП). Однак втрата часу може 
обернутися втратою потенціалу, який залишається доволі великим. Криза 
в промисловості має фундаментальний характер, її подолання вимагає з 
боку держави реалістичного бачення майбутнього обличчя вітчизняних 
виробництв, їх конкурентних переваг, економічних інструментів для їх 
розбудови, а також створення з бізнесом та інвесторами партнерств, що 
будуються на довірі. 

Сьогодні конче необхідне переосмислення засад промислової політики, 
напрямів та інструментів диверсифікації промисловості в нових умовах. 
Пропонуємо розроблення програми структурної перебудови промисло-
вості України на засадах сталого розвитку у відповідності до європейського 
підходу (поєднання горизонтального та вертикального підходів). Програма 
покликана вирішувати три основні завдання (структура надана на рис. 2):

• диверсифікація виробництва та експорту, зменшення залежності від 
зовнішньої кон’юнктури;

• підвищення внеску середньо і високо-технологічних секторів у зрос-
тання ВВП та доходів від експорту;

• забезпечення сталого розвитку виробничої бази та продуктивної за-
йнятості в усіх регіонах України.

У промисловій політиці сьогодні нагальними є два питання: реальної оцін-
ки конкурентних переваг ключових галузей промисловості з оцінкою перспек-
тив їх ресурсного забезпечення та виходу на ринки, а також вибору тих техно-
логій, які країна взмозі розвивати, доводити до виробництва та продавати.

Перше завдання здійснюється шляхом поєднання горизонтальної 
політики створення сприятливого середовища для діяльності в усіх сек-
торах промисловості та політики модернізації виробництва для окремих 
секторів з урахуванням їх специфіки. Згідно досвіду багатьох країн такий 
підхід дозволяє забезпечити баланс між різними інструментами політики 
та усунути державу від прийняття рішень щодо конкретних виробників 
або інвестиційних проектів. 

66 Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 р. №5/2015.
67 Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії 
сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році. Розпорядження КМУ від 4.03.2015 р. №213-р.

Рис. 2. Рамкова структура програми структурної перебудови промисловості України

Горизонтальна промислова політика охоплює наскрізні питання: ство-
рення сприятливого інвестиційного і ділового середовища, конкурентну 
політику, технічне регулювання і стандарти, розвиток інфраструктури, 
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сприяння науковій та інноваційній діяльності, доступ малого і середнього 
бізнесу до фінансів та ринків, підвищення кваліфікації та зайнятості, тощо.

Секторальна (вертикальна) політика охоплює більш специфічні питання: 
регуляторні норми, енергоефективність, комерціалізацію технологій, торгів-
лю. В секторальній політиці особлива увага має приділятися групі енергоєм-
них секторів з чіткими завданнями щодо прискореного впровадження проце-
сів і технологій ресурсо-ефективного виробництва,а також високо-технологіч-
ним наукоємним секторам (космічний, авіаційний, оборонний) з їх потребами 
щодо зміцнення позицій на міжнародних ринках та в глобальних ланцюгах 
вартості, розвитку бази досліджень та комерціалізації їх результатів.

Середньо– і високотехнологічні сектори (машино-, автомобілебуду-
вання, виробництво медичної, побутової техніки, електроніка, фармацев-
тична, агрохарчова промисловість) у 2015 р. скористаються девальвацією 
гривні для імпортозаміщення та відвоювання внутрішнього ринку, однак 
без суттєвого підвищення вимог до підвищення якості продукції, іннова-
цій та зменшення непродуктивних витрат споживачі не проголосують за 
вітчизняного виробника.

Для здійснення стрибка у продуктивності слід, за прикладом Ізраїлю, Ір-
ландії або Естонії, зосередитись на знаннеємних та не капіталомістких сек-
торах, наприклад, на інформаційно-комунікаційних послугах (ІКП), потен-
ціал яких недооцінений та прихований. За оцінками річний оборот України 
у галузі ІКП не перевищує 1,5 млрд. дол. США (світовий – до 288 млрд. дол. 
США) при тому, що в Україні щороку випускається до 30 тис. спеціалістів 
високого рівня. Запуск у 2014 р. спільного проекту «Інноваційна Україна» з 
провідними компаніями-експортерами ІКП передбачає здійснення рефор-
ми в оподаткуванні, підтримку старт-апів та венчурного фінансування, що 
дозволить інвестувати в галузь 1 млрд. дол. США, збільшити її річний обо-
рот до 10-15 млрд. дол. США за рахунок експорту послуг у США та ЄС68. 

Під впливом еволюції ІК технологій (ІКТ) сучасне суспільство будує 
свою діяльність на основі інформації та знань, які стали основними ре-
сурсами створення вартості, а суспільство стає орієнтованим на послуги.

Бурхливий розвиток сервісної економіки вважається однією з головних 
структурних змін, що здійснюють вплив на економічне зростання та зайня-
тість в країнах ЄС, а сервісні інновації сприяють адаптації промисловості до 
постійної зміни умов конкуренції. Єврокомісія запроваджує з 2011 р. більш 
інтегрований підхід до промислової політики, підтримуючи розвиток і ви-
соко-технологічних бізнес-послуг (створення замкнених виробничих комп-
лексів, обслуговування ланцюгів постачання та збуту, тощо)69. 

Традиційним промисловим секторам все складніше модернізуватися 
без інтелектуальних бізнес-послуг, у першу чергу ІКП. В Україні частка 
сектору послуг у ВВП досягла понад 50% (у країнах ЄС з перехідною еко-

68 Украина планирует инвестировать в отечественную IT-сферу $1 млрд. –  [Електроний ресурс] – доступно з: 
http://delo.ua/tech/kak-it-otrasl-predlagaet-postroit-innovacionnuju-ukrainu-231373/.
69 Поощрение инновациионной деятельности в секторе услуг. Обзор практического опыта и политики. ЕЭК 
ООН. Нью-Йорк и Женева, 2011. – 242 с. – С. 194.

номікою понад 60%), однак низька концентрація інноваційних послуг та 
переважання простих операційних послуг не сприяють ефективності. Для 
подолання розриву доцільно інтегрувати промислову політику з політи-
кою сервісних інновацій. 

Друге завдання промислової політики полягає у визначенні напрямів 
наукового пошуку і технологій, які підтримають модернізацію та розвиток 
у довгостроковій перспективі. Доцільно поєднати наздоганяючу модерніза-
цію на основі ІКТ, де в нас є значний потенціал розвитку, і випереджаючий 
розвиток технологій нового технологічного укладу (біотехнології, новітні 
матеріали, чиста енергетика), де наша наука також має високий потенціал.

Перспективи впровадження технологічних інновацій у цих тематич-
них областях пов’язуються як з перетворенням науково-технічної сфери 
у сферу високотехнологічних послуг, так і з сприянням розвитку мало-
го і середнього бізнесу, його доступу до знань, фінансів та ринків. Укра-
їна повинна увійти до Глобальної програми «Чисті технології для малих 
і середніх підприємств», яку реалізує ЮНІДО за підтримки Глобального 
екологічного фонду (ГЄФ)70. Програма спрямована на заохочення роз-
витку підприємств-початківців у сфері чистих технологій (виробництва 
та розподілення енергії, енергоефективності, ІКТ, зеленого будівництва, 
очищення води та відходів) шляхом зменшення ризиків для компаній, по-
шуку потенційних партнерів, споживачів та інвесторів. 

Українська промисловість протягом років незалежності майже не від-
чула змін – залишилась ресурсо– та енерговитратою з низьким рівнем пе-
реробки продукції та інтенсивним використанням природного капіталу. 
До 48% промислового потенціалу і 20% трудових ресурсів було пов’язано 
з видобутком і використанням корисних копалин. Низькі ціни на ресурси 
обмежують стимули для інвестицій в оновлення технологій. Ступінь зносу 
основних виробничих засобів є критичним – 76,7%.

Модернізації заважають накопичені роками системні проблеми, зокрема:
• переважання експортно-сировинних виробництв, які чинять опір пе-

реходу на міжнародні стандарти енерго– та ресурсоефектвності;
• неефективна податкова політика, що стимулювала розвиток сировин-

них галузей та спекулятивних послуг, мінімізацію податкових зобов’язань; 
• неефективна система бюджетної підтримки, що сприяла проїданню 

отриманих субсидій у сільському господарстві та видобувних галузях. 
Для подолання цих бар’єрів необхідна державна підтримка зеленого биз-

несу та эко-інновацій. Світова практика пропонує наступні заходи політики:
• відмова від шкідливих субсидій на викопне паливо, встановлення 

більш справедливих цін на природні ресурси та екосистемні послуги;
• впровадження екологічних та енергетичних стандартів, стандартів 

якості продукції, гармонізованих з міжнародними;
• стимулювання попиту споживачів на екологічні інноваційні рішення, 

в тому числі шляхом «зелених» державних закупівель;

70 The GEF-UNIDO Global Cleantech Programme for SMEs. UNIDO, 2013. – [Електроний ресурс] – доступно з: 
<http://www.unido.org>.
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• впровадження цілісної концепції життєвого циклу продукції, яка 
спонукає до пошуку методів її вдосконалення на всіх етапах її руху;

Висновки. Підйом країн по ланцюгу вартості та добробуту вимагає ви-
користання результативних технологій програмування і реалізації політики, 
спрямованих на постійну адаптацію до змін конкурентного середовища з до-
триманням стратегічного бачення цілей розвитку. Необхідна нова промисло-
ва політика, що полягає у поєднанні її горизонтальної та секторальної скла-
дових з метою надання стимулів для модернізації діючих підприємств, ство-
рення нових МСП, усунення держави від впливу на оперативну діяльність. 

Істотне погіршання умов промислової діяльності у 2014 р. на фоні над-
звичайно високих рівнів зносу основних фондів та енергоємності вимагає 
структурних змін у бік знаннеємних не капіталомістких виробництв. Необ-
хідно інтегрувати промислову політику з політикою сервісних інновацій. 

Подолання бар’єрів на шляху наукового продукту до виробництва та рин-
ку вимагає перетворення наукової сфери у сферу високотехнологічних по-
слуг с посиленими вимогами щодо її результативності та орієнтації на попит.

Ресурсна криза вимагає впровадження стимулів до продуктивного вико-
ристання підприємствами матеріальних ресурсів, еко-інновацій, ресурсо– та 
енергоефективних технологій. Потенціал МСП у сфері розроблення таких 
технологій, ІКТ та надання відповідних послуг є, але він потребує зміцнення.

Для дієвої реалізації програми промислової модернізації доцільне ство-
рення механізму її координації та оцінки прогресу, наприклад, Керівного 
комітету з представників зацікавлених міністерств і відомств, бізнес-асо-
ціацій, а також платформ/ініціатив по напрямах горизонтальної політики.

1.6 Пріоритети та суперечності інноваційної політики держави 
в контексті завдань структурної перебудови економіки71

В умовах активізації глобалізаційних процесів, посилення конкуренції 
на ринках, динамічних змін у технологічній сфері, інновації стали одним з 
ключових факторів розвитку конкурентних переваг як окремих господа-
рюючих суб’єктів, так і економіки в цілому. Саме інноваційна активність є 
визначальною особливістю найбільш розвинутих країн світу, які успішно 
конкурують на міжнародних ринках та ефективно розвиваються. Не ви-
падково у рейтингах Глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього 
економічного форуму72 країни-лідери, поряд з ефективністю інститу-
тів, культурою ведення бізнесу, в першу чергу характеризуються високою 
здатністю до інновацій. 

Перехід до інноваційно-орієнтованого типу розвитку провідних держав 
відбувався поступово. Адже зростання ролі інновацій як фактору вироб-

71  Автор Коцко Т.А.
72  Інформація Всесвітнього економічного форуму «The Global Competitiveness Report» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness

ництва є логічним наслідком змін у сфері економічних відносин, процесах 
трансформації макроекономічних системи, міжнародних ринків, світового 
господарства в цілому. Поступ України у цьому напрямі мав свої особливос-
ті. Політика держави довгий період спрямовувалася на забезпечення при-
скореного індустріального розвитку економіки УРСР як складової єдиного 
народногосподарського комплексу СРСР. Особлива роль відвадилася пріо-
ритетам формування  наукового та технологічного потенціалів у галузях вій-
ськово-промислового комплексу. Врезультаті формувалася диспропорційна 
модель структури економіки країни, яка згодом виявилася неспроможною 
адаптуватися до нових ринкових умов. Досягнення у науці, техніці були оче-
видними, проте механізми розвитку даної сфери відображали принципи 
функціонування планової економічної системи, в умовах якої завжди має 
місце неефективне використання ресурсного потенціалу економіки. 

В силу комплексу причин науково-технічна сфера не стала локомоти-
вом соціально-економічного прогресу, який би сприяв підвищенню якості 
економічного розвитку як України, так і СРСР. У праці «Актуальні проблеми 
економіки України»73 автором акцентується увага на тому, що у складі колиш-
нього союзу Україна була передовою винятково з виробництва сировини, про-
дукція високих технологій була відсутньою. Крім того, науковець доводить, 
що економіка країни мала саме ті проблеми, які окреслилися після 1991 року. 
Слід відзначити, що яскраво виражений екстенсивний тип економічного 
розвитку, відсутність ресурсних та екологічних обмежень визначали зовсім 
інші пріоритети у науково-технічній сфері, реалізація яких мала обмежений 
вплив на процеси технологічної трансформації промислового комплексу, під-
вищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках.  

Перехід економіки України до ринку ситуацію кардинальним чином 
змінив, однак стало очевидним, що формування умов для інноваційної 
активності підприємств потребує зовсім іншої ролі держави та підходів 
до науково-технічної та інноваційної політики. Протягом багатьох років 
проблеми інноваційного розвитку промислового комплексу України були 
об’єктом особливої уваги науковців, експертів, урядових структур. Фак-
тично у більшості стратегій розвитку, які розроблялися державними ор-
ганами влади різних рівнів, пропонувалися певні механізми та інструмен-
ти активізації інноваційних процесів. Важливим етапом у цьому напрямі 
стало розроблення Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 
роки74, де було запропоновано певною мірою новий підхід до реалізації 
державної політики, оскільки її об’єктом постала цілісна національна ін-
новаційна система. Проте, реальних зрушень у нашій державі на шляху до 
побудови інноваційної моделі економіки не відбулося. Більше того, окремі 
науковці відзначають катастрофічну деградацію промисловості Украї-
ни, говорячи навіть про необхідність повторної індустріалізації країни75.  
73  Зубець М. Актуальні проблеми економіки України /  М. Зубець, Б. Панасюк. – К.: Аграрна наука. 2004. – 84 с.
74 Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт. і упо-
ряд.: Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко. – К: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.
75  Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України / Федулова Л.І. // Економіка України. – 
2013. – №4(617). – С. 15-23.
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Звичайно ж можна наводити цілий комплекс причин, які пояснюють 
ситуацію в інноваційній сфері економіки76,77. Проте фундаментальні при-
чини лежать у площині методологічних помилок пов’язаних з формуван-
ня та реалізацією економічної політики держави, політики реформування 
економіки в цілому. Через її непослідовність, дезінтегрованність основних 
напрямів та розбалансованість в часі і по сьогоднішній день не вдалося 
сформувати інституційну основу активізації інноваційних процесів. Зна-
чна монополізація економіки та відсутність конкурентних ринків, ті-
нізація системи економічних відносин тривалий час обмежують мож-
ливості розвитку конкурентних переваг господарюючих суб’єктів через 
активну інноваційну політику, фактично нівелюючи зусилля у цьому на-
прямі. За таких умов, говорити про державне фінансування інноваційної 
діяльності, механізми підтримки інноваційно активних підприємств у 
певній мірі немає сенсу. Одним з важливих кроків, який створив переду-
мови активізації інноваційної діяльності було завершення етапу великої 
приватизації, що також дозволило з 2000 року вийти на позитивну дина-
міку економічного зростання. Однак тут виникла інша проблема, – непро-
зорість приватизаційних процесів обмежувала стратегічну орієнтацію 
власників підприємств, а відтак і зусилля в напрямі інноваційного розви-
тку. Власники підприємств намагалися або заручатися підтримкою прав-
лячих політичних еліт, або ж швидко перепродувати свої активи. 

З огляду на сучасні економічні проблеми України, пошук дієвої політи-
ки активізації інноваційних чинників у її розвитку суттєво ускладнюється. 
Слід зважити на те, що не створивши базових умов для стійкого зростан-
ня економіки, підвищення його якості, досягнути динамізму у розвитку 
інноваційної сфери не вдасться. Перейти ж до моделі економічного розви-
тку в основі якої інновації, ще складніше. Перехід до такої моделі слід роз-
глядати у комплексі завдань пов’язаних з її структурною перебудовою та 
формуванням стійких передумов економічного розвитку на основі ефек-
тивних інститутів. Тобто вирішення питань розвитку науки, активізації ін-
новаційної діяльності, перетворення її на потужний чинник економічного 
зростання, потребує масштабних перетворень, що виходять за межі зазна-
чених сфер, на мікро-, мезо- та макрорівнях78. 

Проблема переходу економіки України до інноваційного розвитку має 
надзвичайно важливе значення в силу наявності в державі колосального 
інноваційного потенціалу, який необхідно реалізувати в цілях забезпечення 
якісного економічного розвитку. Сьогодні мова не може йти про відновлен-
ня економіки чи прискорення темпів її зростання, держава має ставити 
значно важливіші завдання, – трансформувати структуру економіки з ме-
тою забезпечення її ефективності, гнучкості, здатності до саморозвитку 
на основі активізації інноваційних чинників. Відповідно до оцінок експер-
76 Там же
77 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: НІСД, 
2013. – 71 с.
78 Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи: зб. наук.-експерт. матеріалів / за заг. ред. С.І. 
Здіорука. – К.: НІСД, 2014. – 124 с. – (Сер. «Гуманітарний розвиток», вип. 2).

тів Організації економічного співробітництва й розвитку, економічне зрос-
тання держав у 50-ті роки ХХ століття пояснювалося науково-технічним 
прогресом на 37%, а на початок ХХІ століття вже на 65%. При цьому даний 
фактор зумовлює близько 75% приросту продуктивності праці79. Нажаль 
приріст ВВП за рахунок впровадження нових технологій в Україні складає 
лише близько 0,7%, тоді як в розвинутих країнах досягає 90%80.

Поняття інноваційного розвитку підприємства є складним та багато-
аспектним. У науковій літературі наводяться різні підходи до трактування 
його сутності81,82. Найбільш поширене визначення, яке відображає сучас-
ну специфіку середовища діяльності підприємства поєднує два аспекти: 
1) як цілеспрямоване неухильне підвищення конкурентоспроможності та 
економічної ефективності підприємства, що має якісний характер і засно-
ваний на інтенсивних факторах розвитку – знаннях, інформації, передових 
технологіях; 2) як цілеспрямоване постійне вдосконалення і підвищення 
ефективності власне інноваційної діяльності підприємства. Багатоаспек-
тність даного поняття пов’язана і з комплексом чинників, які визначають 
сприйнятливість підприємства до інновацій, а саме:

• технологічна специфіка підприємства (ступінь інтегрованості техно-
логічного процесу і можливість його вдосконалення);

• ємність ринку і перспективи продукту;
• фінансове становище підприємства;
• технологічні можливості підприємства (наявність технологічної бази 

для інновації);
• ринкова стратегія підприємства;
• суб’єктивні чинники (підприємливість та гнучкість керівництва);
• вік підприємства.
Наведені складові пов’язані як факторами мікро-, так і макросередови-

ща. Важливим чинником, який тут згадується опосередковано є розвине-
ність ринкової та інноваційної інфраструктури економіки. Якщо проана-
лізувати особливості вітчизняних промислових підприємств з точки зору 
зазначених чинників, то висновок буде однозначним, – більшість вітчизня-
них підприємств характеризуються надзвичайно низькою сприйнятливіс-
тю до інновацій. Сьогодні в економіці відсутні стимули до конкуренції через 
впровадження інновацій, має місце дефіцит інвестиційних ресурсів, вузь-
кість внутрішнього ринку, більшість керівників та менеджерів не схильні 
до гнучкості, не мають досвіду ефективного стратегічного управління.

Пріоритети державної політики інноваційного розвитку підпри-
ємств слід розглядати в контексті переходу до інноваційного типу еко-
79 Макогон Ю. Стратегія інноваційного розвитку України в контексті інтеграції до Європейського Союзу / 
Ю. Макогон, Т. Медведкіна // Журнал європейської економіки. – 2008. – Т.7 (№1). – С. 43-57.
80 Интервью председателя Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации В. Семиноженко 
газете «Время» (Газета «Время», №831, 22.09.2012г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.
gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=245229971&cat_id= 24431
81 Пілявоз Т.М. Інноваційний розвиток підприємства як важливий аспект розвитку економіки / Пілявоз Т.М. // 
Інноваційна економіка. – 4’2012. – С. 185-190. 
82 Заглумина Н.А. Формирование инструментария оценки уровня инновационного развития предприятия: автореф. 
дисс. на соискание научной степени канд. экон. наук: 08.00.05 / Н.А. Заглумина. – Нижний Новгород, 2011. – 26 с.
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номіки. Інноваційна сфера, – це сфера, ефективний розвиток якої визнача-
ється  інтегрованістю системних складових мікро-, мезо- та макрорівнів, які 
формують стійкі передумови інноваційних процесів, забезпечуючи їх по-
стійне відтворення на якісно вищому рівні. Інноваційний розвиток розгля-
дається як процес структурного вдосконалення національної економіки83, 
який досягається переважно за рахунок практичного використання нових 
знань для зростання обсягів суспільного виробництва, підвищення якості 
суспільного продукту, зміцнення національної конкурентоспроможності 
та прискорення соціального прогресу у суспільстві. Виходячи з даного ви-
значення стає очевидним, що інноваційний розвиток економіки, – це фак-
тор який надає нової якості адаптивним властивостям економічної систе-
ми, забезпечуючи її постійну трансформацію, гармонізацію структурних 
складових, самоудосконалення. Інноваційний розвиток є як фактором, так 
і наслідком структурних зрушень в економіці. Саме тому, об’єктом держав-
ної політики має бути цілісна національна інноваційна система, розвиток 
якої потребує поєднання різних напрямів економічної політики. 

Дослідження тенденцій інноваційних процесів у промисловому комп-
лексі України свідчать про відсутність якісних зрушень,  а також комплекс 
проблем пов’язаних з особливостями реалізації політики держави у даній 
сфері. У період кризи, – з початку 90-х років до 1999 зазначені тенденції но-
сили виключно негативний характер, що пов’язано з процесами трансфор-
мації планової економічної моделі. Починаючи з 2000 року, – першого року 
економічного зростання, після глибокої і затяжної економічної кризи, ди-
наміка змін носила не лише негативний характер. Можна відзначити певні 
коливання кількості інноваційно активних підприємств та підприємств, які 
впроваджували інновації, певні зміни інноваційної активності підприємств 
за видами економічної діяльності тощо. Як видно з рис. 1 питома вага під-
приємств, які впроваджували інновації з 2005 року зростала, – з 8,2% у 2005 
р. (810 підприємств) до 13,6% у 2012 р. (1371 підприємство), однак питома вага 
реалізованої інноваційної продукції при цьому зменшувалася, – з 6,55 до 3,3% 
відповідно, попри зростання загального обсягу реалізованої інноваційної 
продукції, – з 24995,4 млн. грн. до 36157,7 млн. грн.84. У 1994 р. кількість під-
приємств, які впроваджували інновації становила 2181 підприємство, – 26% 
від загальної кількості. Така ситуація, попри комплекс розглянутих вище 
проблем, відображає у певній мірі низьку ефективність безпосередньо інно-
ваційної діяльності підприємств. Підстав говорити про позитивний характер 
динаміки не має. Зазначена сфера розвивалася і продовжує розвивається 
стихійно в межах існуючої інституційної структури, яка не відповідає умовам 
ринкових відносин, а відтак – обмежує позитивний потенціал стихійності. За 
таких умов державне стимулювання інноваційних процесів слід розглядати з 
точки зору неефективності використання ресурсів економіки. 

83 Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белін-
ська та ін.; За ред. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.
84 Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
www.ukrstat.gov.ua.

Рис. 1. Інноваційна діяльність промислових підприємств України, 2000-2012 рр.

Слід відзначити, що показники інноваційного розвитку України від-
стають від аналогічних світових значень. Частка інноваційно активних 
підприємств у провідних країнах світу, –  США, Японії, Німеччині й Франції 
коливається у межах 70-80 %, у країнах Європейського союзу частка під-
приємств, що впроваджують інновації, вчетверо більша, ніж в Україні85.

Динамічний та ефективний інноваційний розвиток промисловості, 
економіки в цілому звичайно ж потребує активної ролі держави. При 
тому, проблеми пов’язані з підходами та інструментами реалізації держав-
ної політики є певною мірою дискусійними. Світова практика свідчить 
про певні здобутки в цьому напрямі як урядами, які реалізували більшою 
мірою пасивну політику, так і активну. Що стосується ролі держави у сти-
мулюванні процесів інноваційного розвитку в Україні, то вона була і за-
лишається вкрай неефективною. З огляду на проблеми інституційного 
характеру, інструментарій впливу держави саме в аспекті стимулювання 
суттєво обмежений. Однак, навіть ті інструменти, які б могли забезпе-
чувати певні імпульси інноваційній активності, як наприклад механізми 
фінансового стимулювання,  використовувались неефективно. Галузі 
нижчих технологічних укладів завжди отримували значну державну під-
тримку. Так, у після кризовий період, – 2009-2011 роки, було спрямовано 
колосальні обсяги фінансових ресурсів держави на стимулювання мета-
лургійного комплексу, хімічної галузі, оскільки саме вони розглядалися 
локомотивами економічного зростання86. 
85 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: НІСД, 
2013. – 71 с.
86 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. Український інститут науково-
технічної і економічної інформації. Аналітична довідка. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, 
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2012 рік, Київ. – 2013. – 217 с.
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Взаємозв’язок між приростом номінального ВВП України та обсягами 
фінансування інноваційної діяльності у промисловості (рис. 2) знову ж 
таки відображає хаотичність процесів її розвитку, причому подібні тенден-
ції мають місце як у період економічного зростання, – 2001 рік – початок 
2008 років, так і в період кризи,  – кінець 2008-2009 роки, посткризового 
розвитку економіки, – з 2010 р.  

Рис. 2. Приріст номінального ВВП України та обсягів фінансування інноваційної 
діяльності у промисловості, 2001-2013 рр., % до попереднього року

Примітка: розраховано на основі даних Державного комітету статистики України

Відсутність взаємозв’язку між динамікою приросту витрат та ВВП, а та-
кож стійкості тенденції до зростання обсягів фінансування інноваційної ді-
яльності за окремими напрямами (табл. 1) свідчить про наявність проблем 
системності політики держави у сфері стимулювання інноваційного роз-
витку, відсутність елементів програмності в системі економічної політики, 
партнерських взаємовідносин держави та підприємницького сектору, які є 
важливою умовою генерування імпульсів інноваційної активності.

Необхідність розроблення ефективної моделі державної інноваційної по-
літики обумовлена комплексом чинників, які значною мірою є традиційни-
ми для будь-якої країни. Адже активізація інноваційних процесів є переду-
мовою прогресивного суспільного розвитку в цілому. Для України зазначене 
завдання особливе актуальне з огляду на наявність значного потенціалу ін-
новаційного розвитку, реалізація якого може дозволити здійснити суттєвий 
прорив в інноваційній сфері країни. Разом з тим, неспроможність трансфор-
мувати зазначений потенціал не лише обумовлює його руйнування з відпо-
відними наслідками, але й обмежує ефективність соціально-економічного 
розвитку, особливо за умови нераціональної та пасивної поведінки держави.  

Таблиця 1 
Динаміка та структура фінансування інноваційної діяльності 

в Україні за джерелами, 2000-2013 рр.87 
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ВВПном., млн. грн 170070 441452 720731 948056 913345 1082569 1302079 1411238 1454931

Загальний обсяг фінан-
сування інноваційної 
діяльності, млн. грн

1757,1 5751,6 10821 11994,2 7949,9 8045,5 14333,9 11480,6 9600,0

у % до ВВП 1 1,3 1,5 1,3 0,9 0,7 1,1 0,81 0,66

Структура фінансування інноваційної діяльності, у % до загального обсягу: 
за рахунок власних 
коштів, % 79,6 87,7 73,7 60,6 65 59,3 52,9 63,9 72,9

коштів державного та 
місцевих бюджетів, % 0,5 0,8 1,4 2,9 1,7 1,2 1,1 2,2 1,9

коштів вітчизняних та 
іноземних інвесторів 10,4 4,1 3,2 2,4 19,4 30,4 0,7 9,9 14,4

кредитів 6,3 7,1 18,5 33,7 11,8 7,8 38,3 21,0 6,6
інших джерел 3,2 0,3 3,2 0,4 2,1 1,3 6,9 3,0 4,2

Наявність в Україні технологічно відсталої, сировинної моделі економі-
ки, яка базується на низькотехнологічних укладах суттєво обмежує гене-
рування інноваційних імпульсів. Така структура економічної системи не є 
схильною до інновацій, вона їх не потребує, не формує попит на них, не обу-
мовлює необхідність інвестування в людський капітал, як основний ресурс 
на шляху переходу до інноваційно-орієнтованої моделі економіки. Базую-
чись на ресурсних конкурентних перевагах низькотехнологічна економіка 
консервує її малопродуктивну модель, обумовлюючи неефективне викорис-
тання ресурсного потенціалу в цілому. Конкурентні переваги формують-
ся не за рахунок високої вартості людських ресурсів, а за рахунок низької. 
Саме низькотехнологічні галузі стають і основою пожвавлення економічної 
динаміки, що відволікає фінансові ресурси держави на їх стимулювання. 
Зазначені проблеми відображають і специфіку розподілу фінансового за-
безпечення інноваційної діяльності. У 2012 р. у високотехнологічний сек-
тор спрямовано найменшу частку загального обсягу інноваційних витрат – 
11,5% (7%  – у 2011 р.). Із зниженням рівня технологічності зростає частка 
витрачених на цю діяльність коштів, – у низькотехнологічний сектор спря-
мовано 47,8% (55,4% – у 2011 р.) загальних видатків на інновації88. 

Домінування базових галузей за умови відсутності змін в інституційній 
сфері суттєво стримує розвиток малого та середнього бізнесу, який є за-
вжди інноваційно-орієнтованим і найбільш гнучким. Залишається розба-
лансованою система взаємозв’язків між малим, середнім та великим біз-

87 Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
www.ukrstat.gov.ua.
88 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. Український інститут науково-
технічної і економічної інформації. Аналітична довідка. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, 
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2012 рік, Київ. – 2013. – 217 с.
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несом. Врезультаті загострюються і проблеми соціального характеру, які 
пов’язані з відсутністю умов для появи середнього класу у суспільстві, що 
є важливою складовою його прогресивного розвитку в цілому. 

Таким чином, можна виділити такі основні суперечності економічної 
політики держави у сфері стимулювання інноваційного розвитку:

• неузгодженість інструментарію інноваційного розвитку за системою 
напрямів економічної політики держави;

• реалізація механізмів інноваційного розвитку за умови низької ефек-
тивності базових інститутів ринкової економіки, – відсутності конкурент-
ного середовища, економічної свободи тощо;

• реформування освітньої, наукової та виробничої сфер як окремих 
складових, а не єдиної системи, інтегрованість якої є важливою передумо-
вою розвитку інноваційної активності;

• намагання стимулювати інноваційну активність за відсутності стій-
ких передумов макроекономічної стабільності;

• невиправдана акцентуація уваги в системі інструментів інноваційного 
розвитку на різного роду механізми пільг, що порушує умови конкуренції;

• реалізація політики інноваційного розвитку за умов значної екзоге-
нізації економіки, яка забезпечується сировинними галузями. 

Проблеми інноваційного розвитку економіки України відображають і 
ряд міжнародних індексів, які оцінюють технологічну та інноваційну кон-
курентоспроможність країн89,90,91. Особливе значення для розуміння гли-
бини проблем у даній сфері має аналіз динаміки Глобального індексу конку-
рентоспроможності Всесвітнього економічного форуму, який включає гру-
пу показників інноваційної діяльності92. За субіндексом «Інновації», Україна 
у 2014 р. посідала 81 місце (табл. 2) серед 144 країн (у 2013 р. 93 місце серед 
148 країн, у 2012 р. 71 місце серед 144 країн світу) будучи позаду таких країн 
як Російська Федерація (65), Польща (72), Румунія (66), Латвія (70). При цьо-
му основне занепокоєння викликає низький рівень здатності здійснювати 
інноваційну діяльність (82 місце у 2014 р., 100 місце у 2013 році). Слід відзна-
чити також низьку якість науково-дослідних закладів, скорочення витрат 
компаній на здійснення НДДКР та обсягів закупівель державою високотех-
нологічних товарів, а також низький рівень співпраці у дослідній діяльності 
між закладами освіти та промисловістю, зареєстрованих патентів на вина-
хід, недостатню забезпеченість вченими та інженерами93. 

Тенденції зміни складових субіндексу «Інновації» дають підстави стверджу-
вати про відсутність реальних зрушень у цій сфері та низьку ефективність дер-
89 Гармашова О.П. Інноваційна спроможність економіки України / Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 138/2013. 
Серія: Економіка і фінанси. – Севастополь, 2013. – С. 37-46.
90 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: НІСД, 
2013. – 71 с.
91 Тараненко І.В. Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства / Тараненко І.В. // 
Економічний вісник Донбассу. – № 3 (25). – 2011. – С. 51-56.
92 Інформація Всесвітнього економічного форуму «The Global Competitiveness Report» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
93 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: НІСД, 
2013. – 71 с.

жавної інноваційної політики в цілому. Подібні тенденції мають місце і в інших 
сферах, які визначають конкурентоспроможність економіки, – інституційній, 
сфері макроекономічної стабільності, сфері підприємництва тощо.  

За індексом економіки знань (визначає результативність науково-тех-
нологічної сфери й формується з чотирьох субіндексів: економічний та 
інституційний режим для інновацій; інноваційна система; освіта та про-
фесійні навички населення; інформаційно-комунікаційна інфраструкту-
ра) Україна у 2012 р. посідала 56 місце серед 145 країн (у 2000 році 58 місце). 
Слід відзначити низькі позиції країни за субіндексами «Економічні сти-
мули та інституції» – 93 місце у рейтингу, «інформаційні та комунікаційні 
технології» – 77 місце, «Інноваційна система» – 59 місце та високі позиції за 
субіндексом «Освіта та кадри» – 21 місце, що відображає рівень вищої та 
середньої освіти, а також рівень підготовки кадрів в Україні.

За Глобальним індексом інновацій (дозволяє оцінити здатність країн 
світу створювати сприятливе середовище для інновацій, а також резуль-
тат від інноваційної діяльності) у 2013 р. Україна посіла 71 місце серед 142 
країн світу (у 2012 році – 79 місце, у 2011 році – 82)94.

Аналіз субіндексів Глобального індексу інновацій свідчить, що осно-
вними вадами, які заважають інноваційному розвитку України, є недостат-
ня ефективність державного управління (124 місце у світі) і регуляторного 
контролю (113), низька якість верховенства права (117), несприятливе біз-
нес-середовище (127), ускладнений режим сплати податків та банкрутства 
підприємств (125 та 135 відповідно), недостатня енергоефективність та 
екологічність виробництв (119 та 97 відповідно), низькі темпи формуван-
ня капіталів (108), недостатній рівень конкуренції на внутрішньому ринку 
(101 та 82 відповідно), низький рівень розвитку кластерів (110) та ін. 

За Міжнародним індексом інновацій BCG, який розраховують екс-
перти Бостонської консалтингової групи у 2009 році Україна відно-
силася до групи країн з негативним рейтингом, оскільки отримала 
від’ємне значення індексу: -0,45 балів (64 місце з 110 країн)95, виперед-
жуючи Азербайджан, Молдову, Грузію, однак суттєво поступаючись 
Росії, Чехії, Польщі та Туреччині. При цьому, умови інноваційного роз-
витку України оцінюються у -0,13 балів, результати інноваційної діяль-
ності в України отримали лише -0,73. Очолюють зазначений рейтинг 
Сінгапур, Південна Корея, Швейцарія, США та Японія. 

У науковій праці «Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізо-
ваного суспільства»96, в результаті проведених досліджень, було виявлено 
сильний кореляційний зв’язок між показниками інноваційного розвитку та 
значеннями індексу сталого розвитку для цілого ряду країн. Відтак, акти-
візація інноваційних процесів є стратегічноважливим завдання державної 
економічної політики. 
94 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: НІСД, 2013. – 71 с.
95 Гармашова О.П. Інноваційна спроможність економіки України / Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 138/2013. 
Серія: Економіка і фінанси. – Севастополь, 2013. – С. 37-46.
96 Тараненко І.В. Інноваційний імператив сталого розвитку глобалізованого суспільства / Тараненко І.В. // 
Економічний вісник Донбассу. – № 3 (25). – 2011. – С. 51-56.
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2 Складність проблем у інноваційний сфері економіки України потребує фор-
мування та реалізації комплексної, системної і послідовної державної політики 
інноваційного розвитку економіки. Активізація ролі держави є очевидною, од-
нак вона не повинна обмежувати ефективність ринкових регуляторів. Перш за 
все необхідно створити відповідні інституційні передумови, які б забезпечува-
ли можливість вільного переливу ресурсів між сферами економіки, сприяли 
розвиткові ринкової та інноваційної інфраструктури, інтеграції виробничої, 
фінансової, наукової, освітньої та інших її підсистем. Така політика обумовить 
появу мотивації до інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів.  

Активна інноваційна політика держави в умовах відсутності ефек-
тивних інститутів несе цілий комплекс загроз економічній безпеці, вона у 
певній мірі виснажує економічну систему, обумовлюючи неефективне вико-
ристання ресурсів розвитку суб’єктів різних ієрархічних рівнів. Наслідком 
такої ситуації можуть бути лише локальні прояви інноваційної активності, 
які не матимуть трансформуючого впливу на ті чи інші підсистеми еконо-
міки, обмежуючи ланцюгові ефекти інновацій, унеможливлюючи гармоні-
зацію структурних пропорцій. Інноваційна активність, яка не супроводжу-
ється структурними трансформаціями у певній мірі поглиблює структурні 
диспропорції, обмежуючи можливості саморозвитку економічної системи. 

В Україні неодноразово робилися спроби реалізувати принципово нові 
механізми активізації інноваційного розвитку економіки. Зокрема реалізу-
валася політика створення технопарків, різного роду інноваційних центрів, 
інкубаторів, які в багатьох розвинутих країнах набули значного поширен-
ня97. Однак, в умовах нерозвинутості інституцій, зусилля держави в цьому 
напрямі не забезпечили очікуваних результатів, а ефективність таких утво-
рень була надто низькою. Подібна ситуація спостерігалася і в результаті 
створення спеціальних економічних зон та територій пріоритетного роз-
витку98, діяльність яких в кінцевому результаті фактично виявилася фак-
тором закріплення структурних диспропорцій економіки. Саме тому, при 
створенні вільних економічних зон потрібна обережність, оскільки у світі 
лише близько 4% від їх загальної кількості функціонує успішно99. 

Слід звернути увагу на те, що за умови значного потенціалу макроеко-
номічної нестабільності та сильної зарегульованості системи економічних 
відносин, реалізувати ефективну інноваційну політику держави немож-
ливо. В Україні, традиційно для вирішення тих чи інших завдань соціаль-
но-економічного характеру активну роль відводили державі. Як результат, 
інноваційна політика держави носила формальний характер, дуже часто 
використовувалася як інструмент свого роду спекуляцій на державному 
рівні. В інноваційній сфері активізація ролі держави дуже часто супрово-
джувалася деструктивними процесами та низькою ефективністю, оскіль-
ки реалізувалася в межах старої інституційної інфраструктури.  

97 Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / Економіст. – 2005. – №6. – С. 28-32.
98 Пинзеник В. Вільні економічні зони треба скасувати / Економіст. – 2003. – №3. – С. 20-21.
99 Мандибура В. Сутність, концептуальні принципи та особливості функціонування спеціальних економічних 
зон (світовий досвід та практика використання в Україні) / В. Мандибура, В. Опанасюк – 2003. – №3. – С. 92-95
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Дементьєв В.В. та Вишневський В.П.100 цілком правильно акценту-
ють увагу на тому, що для переходу на інноваційний шлях розвитку не-
достатньо постійного його декларувати або ж ухвалювати нову іннова-
ційну стратегію, збільшувати інвестиції в науку і освіту, або ж створити 
ще один орган управління інноваціями. Досвід СРСР показав, що незва-
жаючи на колосальні витрати на науку, централізовану, жорстку систе-
му управління науково-технічним прогресом, економіка СРСР не стала 
інноваційною. Основна причина – несприйнятність до інновацій з боку 
підприємств. Відтак, наявність розвиненої наукової інфраструктури і 
державної політики не розв’язує проблеми науково-технічного прогре-
су. Основним фактором інноваційного розвитку економіки СРСР можна 
вважати «холодну війну», наслідки якої в кінцевому результаті виявили-
ся катастрофічними для країни. 

Ефективність державної інноваційної політики в Україні у найближчій 
перспективі  визначатиметься не просто системністю та комплексністю за-
стосовуваних інструментів, масштабами залучених фінансових ресурсів, а 
узгодженістю в часі з іншими напрямами економічних та інституційних пе-
ретворень. Головне завдання, яке слід вирішити – забезпечення інтегрова-
ності усіх сфер економічної системи на основі формування умов для вільно-
го переливу ресурсів у її межах. Порушення зазначеного принципу може не 
лише мінімізувати ефективність інноваційної політики, але й активізувати 
загрози економічній безпеці. Недопустимим є продовження ситуації за якої 
держава безпосередньо або ж опосередковано сприятиме інвестуванню в 
сировинні галузі, що вестиме до закріплення структурних деформацій еко-
номіки. Подібна проблема довгий період часу мала місце в Україні. Особли-
во небезпечною тенденцію за таких умов слід вважати активну державну 
підтримку інноваційних пріоритетів, і в першу чергу фінансову. 

Характерною тенденцією розвитку провідних країн світу є посилення 
державної підтримки суб’єктів, що займаються інноваційною діяльніс-
тю101. При цьому, досвід розвинутих країн світу свідчить про те, що вплив 
інноваційного фактора на економіку має відбуватися шляхом узгодження 
інноваційної політики з науково-технічною, бюджетно-фінансовою, кре-
дитно-грошовою, промисловою та зовнішньоекономічною політикою й 
за умови поєднання інтересів держави, бізнесу, наукових установ.

Вивчення світового досвіду у сфері стимулювання інноваційної ак-
тивності фактично підтверджує необхідність орієнтації на запропонова-
ні принципи формування та реалізації інноваційної політики держави. 
Слід відзначити, що роль держави у різних країнах у сфері інноваційної 
активності відображає базові принципи тої чи іншої моделі економічної 
політики. Саме тому, аналізуючи можливості адаптації досвіду інших 
країн до уваги слід брати умови реалізації тої чи іншої моделі інновацій-
100 Дементьєв В.В., Вишневський В.П. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз / Економічна 
теорія. – 2011. – №3. – С. 5-20.
101 Матросова Л. М., Лященко О. В. Проблеми інноваційного розвитку в контексті зростання конкуренто-
спроможності економіки України / Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2010. – № 1 
(3). – Том 1. – С. 211-218.

ної політики держави. Проведені науковцями дослідження102 дозволили 
виокремити дві яскраво виражені моделі державної політики у сфері під-
тримки інновацій: 

• англо-американську, – характеризується незначним втручанням дер-
жави в економіку, у тому числі й в інноваційну діяльність,  – передбачає 
застосування в основному непрямих методів стимулювання інноваційної 
діяльності (надання податкових та кредитних пільг, страхування іннова-
ційних ризиків, амортизаційні пільги, пільги щодо стимулювання НДДКР, 
формування резервних фондів тощо). Саме для цієї моделі характерною є 
пасивна структурна та інвестиційна політика; 

• франко-японська, – має місце активна підтримка інноваційних процесів 
усіма можливими методами, широке застосування сукупності методів прямого 
стимулювання інноваційного процесу. При цьому модель структурної та інвес-
тиційної політики характеризується значно більшою активністю держави

Найбільш поширені форми методів стимулювання інноваційних про-
цесів у ряді країн світу відображені в табл. 3. Особливості їх застосування 
підтверджують тезу про похідний характер інноваційної політики від до-
мінуючої моделі економічної політики в цілому. 

Таблиця 3 
Форми державної підтримки інноваційних процесів

 у різних країнах світу103

Країна Форми стимулювання Організаційні структури 
інноваційного розвитку

США

Пільгове оподаткування, інвестиційний 
податковий кредит, пільговий режим 
амортизаційних відрахувань, субсидії, 
цільові асигнування з бюджету, викреслення 
витрат на НДДКР, пов’язаних з основною 
виробничою і торговою діяльністю, із суми 
оподаткованого доходу 

Мережа технологічного капіталу (МТК) 
технополіси, науково-технічні парки, квазі-
ризикова форма організації корпорацій, малі 
інноваційні фірми, науково-дослідні кон-
сорціуми та організації, бізнес-інкубатори, 
науково-технологічні центри, науково-інже-
нерні центри, спільні промислово-універси-
тетські дослідні центри, венчурні фірми

Німеччина 

Цільові безоплатні субсидії, дотації, оплата 
витрат на технічну експертизу, пільгові 
кредити, система страхування кредитів, 
податкові знижки і пільги, прискорена амор-
тизація, цільові банківські кредити 

Науково-технічні парки, малі іннова-
ційні фірми, науково-дослідні консорці-
уми, венчурні фірми, технополіси 

Франція 
Дотації, субсидії, довгострокові позики, по-
даткові кредити, кредитні гарантії, пільгове 
оподаткування 

Технополіси, технопарки, малі інноваційні 
фірми, науково-дослідні консорціуми, вен-
чурні фірми, центри передачі технологій 

Японія Пільгові кредити, пільгове оподаткування, 
субсидії

Японська корпорація розвитку до-
сліджень, технополіси, науково-технічні 
парки, малі інноваційні фірми, науково-
дослідні консорціуми та організації 

102 Касьяненко В.О. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його 
використання в Україні / Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. –  № 4. – Т. ІІ. – С. 200-204.
103  Касьяненко В.О. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його 
використання в Україні / Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. –  № 4. – Т. ІІ. – С. 200-204.
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Велика 
Британія

Пільгове оподаткування, субсидії, списання 
витрат на НДДКР на собівартість продукції 
(послуг, кредитні гарантії) 

Британська технологічна група, техно-
поліси, малі інноваційні фірми, науко-
во-технічні парки, венчурні фірми, 
науково-дослідні консорціуми

Канада
Позички на пільгових умовах, субсидії, тех-
нічна допомога, податковий кредит, пільгове 
оподаткування 

Технополіси, науково-технічні парки, 
малі інноваційні фірми, венчурні фір-
ми, науково-дослідні консорціуми 

Досліджуючи світовий досвід стимулювання інноваційних процесів на-
уковець звертає увагу на те, що жодна з визначених вище моделей не може 
застосовуватися у чистому вигляді, що обумовлено специфікою формуван-
ня інноваційного середовища в окремих країнах. З огляду на це більшість 
держав, як правило, поєднують методи прямого та опосередкованого впли-
ву, рівень застосування яких залежить від того, до якого напряму тяжіє 
національна інноваційна політика. Слід відзначити і те, що при виборі ін-
струментарію інноваційної політики необхідно брати до уваги рівень інсти-
туційного розвитку, специфіку інноваційного потенціалу та структури еко-
номіки, поточні та стратегічні пріоритети економічної політики держави. 

Дискутуючи про особливості побудови системи державної іннова-
ційної політики необхідно зважати на те, що активізація інноваційних 
процесів, які б забезпечували якісне економічне зростання, конкуренто-
спроможність національної економіки можлива лише за умови дієвості 
важелів ринкового стимулювання. Однак через розрив виробничої та фі-
нансової сфер, нерозвинутість механізмів міжгалузевого переливу капіта-
лів, ресурсів, важелі ринкового стимулювання інновацій не спрацьовують 
і по сьогоднішній день. Активна ж роль держави у реалізації конкретних 
завдань інноваційного розвитку має доцільність у випадку досягнення 
збалансованості інституційної структури економіки, відповідного рівня 
ефективності інституційного середовища, певної гармонізації структур-
них пропорцій економіки. Звичайно ж система державного стимулюван-
ня інноваційного розвитку не може бути позбавленою інструментарію 
активної політики, однак його застосування має бути виваженим і, на су-
часному етапі трансформаційних перетворень, лише доповнювати інстру-
ментарій пасивної політики.  

Формуючи інноваційну політику важливо брати до уваги стратегіч-
ний суспільний ефект інновацій, який полягає у тому, що вони104:

• прискорюють зростання продуктивності факторів виробництва, що 
важливо за умов дефіцитності бодай одного з них;

• підвищують ефективність соціально-економічного розвитку, раціо-
нальне використання ресурсного потенціалу країни;

• інтегрують структурні складові економічної системи, забезпечуючи 
її гнучкість, здатність протистояти зовнішнім дестабілізуючим впливам;

104 Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Бе-
лінська та ін.; За ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2005. – 388 с.

• забезпечують прискорення темпів економічного зростання на якісно 
новій основі, формуючи потенціал розвитку національної економіки;

• прискорюють структурні зрушення, сприяють перерозподілу ресур-
сів за перспективними напрямами суспільно-економічного розвитку;

• поліпшують статус країни в глобальній економіці та підвищують на-
ціональну конкурентоспроможність.

Одним з стратегічно важливих завдань державної економічної по-
літики є використання переваг глобалізації з метою прискорення інно-
ваційних процесів. Реалізувати зазначені переваги можна лише через 
системну ліберально орієнтовану політику соціально-економічних пере-
творень, розвиток адаптаційного потенціалу економіки, потенціалу її са-
мотрансформації. За інших умов, глобалізація може виявитися фактором 
дестабілізуючим, фактором закріплення технологічної відсталості еконо-
міки, фактором перетворення України на споживача технологій нижчих 
рівнів. Знову ж таки розглядати зазначені завдання слід в контексті прі-
оритетів економічної безпеки держави, які певною мірою можуть супер-
ечити принципам ліберальної економічної політики. У цьому контексті 
слід зважати на пріоритети розвитку нових галузей та сфер діяльності, 
які безпосередньо пов’язані з підвищення енергоефективності, еколого-
економічної ефективності виробництва тощо. Окремої уваги потребують і 
завдання формування замкнутості виробничих циклів в межах економіки 
України, пошуку механізмів розвитку високотехнологічних секторів еко-
номіки, розвитку науково-технічного співробітництва у сфері реалізації 
крупних міжнародних інноваційних проектів. Реалізація вказаних завдань 
потребує виходу за межі класичних підходів до формування економічної 
політики держави, її реалізації та визначення критеріїв ефективності. 

З огляду на особливості проблем інноваційного розвитку України, спе-
цифіку її інституційного середовища, реальні та потенційні загрози еко-
номічній безпеці можна виділити такі загальні напрями державної по-
літики у даній сфері105,106:  

• створення сприятливого економічного і правового середовища 
(сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату),  – формування кон-
курентних ринків, забезпечення гарантій прав власності для суб’єктів 
господарювання, законодавче забезпечення розвитку інтелектуальної 
власності, трансферту технологій, реалізація послідовної та стратегічно 
орієнтованої економічної політики держави і зокрема структурно-інвес-
тиційної та інноваційної; 

• формування моделі державної інноваційної політики, яка б чітко ви-
значала пріоритети у сфері інноваційного розвитку, принципи та інстру-
ментарій їх реалізації, а також особливості поєднання інноваційної полі-
тики з іншими напрямами державної економічної політики;  
105 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: 
НІСД, 2013. – 71 с.
106 Матросова Л. М., Лященко О. В. Проблеми інноваційного розвитку в контексті зростання конкурентоспро-
можності економіки України / Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2010. – № 1 (3). – 
Том 1. – С. 211-218. 
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• забезпечення інтегрованості виробничої, фінансової, наукової та 
освітньої сфер на основі цілісної концепції економічних трансформацій, 
реалізація якої дозволила б посилити мотивацію суб’єктів зазначених 
сфер до відповідного співробітництва без прямої участі держави, а на 
основі комерційних форм взаємодії; 

• стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури шляхом під-
тримки наукових і науково-виробничих центрів у сфері високих техноло-
гій, створення центрів координації академічної, вузівської і галузевої на-
уки, науково-технологічних парків й інноваційно-технологічних підроз-
ділів, центрів впровадження інноваційних проектів, науково-технічних, 
інноваційних, консалтингових фірм малого і середнього підприємництва; 

• формування прозорої та дієвої системи економічного стимулювання 
інноваційної діяльності на основі зниження оподаткування підприємств, що 
здійснюють активну інноваційну діяльність, впровадження механізмів по-
вного та часткового безвідсоткового кредитування, майнового страхування 
реалізації інноваційних проектів, механізмів прискореної амортизації тощо;

• удосконалення механізмів фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності, – формування галузевих, регіональних фондів, фондів венчур-
ного фінансування, які здатні фінансувати пріоритетні інноваційні про-
екти, стимулювання залучення фінансово-кредитних установ до участі у 
фінансуванні інноваційних проектів;

• стимулювання розвитку комерційних форм взаємодії науки і вироб-
ництва з метою комерціалізації науково-технічних розробок, які є прива-
бливими для інвесторів;

• пряма державна підтримка розвитку науково-технічної сфери та 
стимулювання інноваційних процесів на основі чітких пріоритетів страте-
гічного характеру, – пряма фінансова допомога у вигляді грантів, позик, 
гарантованих кредитів тощо;

• формування інформаційного середовища розвитку інноваційної ді-
яльності, – інформаційної інфраструктури, забезпечення її інтегрованості 
в систему міжнародної інформаційної інфраструктури;

• активна політика розвитку міжнародної співпраці України з іншими 
країнами в інноваційній сфері через залучення стратегічно орієнтованих 
іноземних інвесторів, реалізацію за участю держави інвестиційних проек-
тів в інноваційній сфері тощо.

Таким чином, побудова ефективної моделі державної інноваційної по-
літики у методологічному плані є складним завданням, реалізація якого 
потребує чіткого слідування загальновідомим принципам формування та 
реалізації економічної політики.  Як показав вітчизняний досвід, застосу-
вання на перший погляд ефективних підходів та дієвих інструментів може 
виявитися малоефективним, або ж абсолютно помилковим. Особливо 
важливою проблемою залишається визначення межі збалансованого по-
єднання державних та ринкових регуляторів, узгодження їх з системою 
інших напрямів економічної політики. Для України і надалі базовою фун-
даментальною проблемою побудови моделі державної інноваційної полі-

тики, і економічної політики в цілому залишається проблема визначення 
рівня ліберальної зорієнтованості політики. Дуже часто у офіційних доку-
ментах урядових структур, звітних та аналітичних матеріалах зазначений 
аспект залишається незрозумілим та суперечливим. У аналітичній допо-
віді Національного інституту стратегічних досліджень від 2013 року «Інно-
ваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформа-
ції економіки» досить ґрунтовно викладено систему пропозицій щодо прі-
оритетів та інструментів інноваційного розвитку в стратегії модернізації 
промисловості107. Зокрема, акцентується увага на завданнях підвищення 
інноваційного потенціалу металургійної промисловості, стимулювання 
розвитку інноваційних напрямів у хімічній і нафтохімічній, машинобудів-
ній промисловості тощо. Однак, в системі пропозицій та обґрунтувань все 
ж важко зрозуміти яким має бути рівень ліберальної орієнтації державної 
інноваційної політики, її місце в системі інших напрямів політики, послі-
довність реалізації тих чи інших заходів. Адже ефективність моделі інно-
ваційної політики за відсутності розвинутих інститутів значною мірою 
визначається збалансованістю в часі конкретних заходів. Не зрозуміло 
які пріоритети матимуть стратегічно важливе значення для переходу на 
технологічні уклади вищих рівнів і у які сфери слід спрямовувати осно-
вну масу ресурсів розвитку, оскільки відсутня чітка модель перспективної 
структури економіки. Як і у більшості різного роду програмних докумен-
тів пов’язаних з розробленням інноваційної політики пропонується сти-
мулювати усі сфери, галузі економіки через цілу систему різного роду ін-
струментів, що в принципі в практичній площині реалізувати не можливо. 

Стратегічно важливим напрямом активізації державної інноваційної 
політики є підтримка розвитку інноваційних кластерів108,109,110.Інноваційний 
кластер являє собою цілісну систему підприємств та організацій з виробни-
цтва готового інноваційного продукту, що включає весь інноваційний ланцюг 
від розвитку фундаментальної наукової ідеї до виробництва та дистрибуції 
готової продукції34. Для забезпечення державної підтримки становлення та 
розвитку інноваційних кластерів необхідним є затвердження затвердження 
«Концепції створення кластерів в Україні», а також розроблення на її основі 
«Програми створення інноваційних кластерів в Україні», розроблення та за-
твердження «Національної стратегії формування та розвитку транскордонних 
кластерів»111. Завдання розвитку транскордонних кластерів заслуговують осо-
бливої уваги, адже в Україні колосальний потенціал транскордонного співро-
бітництва і в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності виника-
ють нові можливості для його реалізації, в тому числі і в інноваційній сфері. 

107 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: 
НІСД, 2013. – 71 с.
108 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: 
НІСД, 2013. – 71 с.
109 Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / Економіст. – 2005. – №6. – С. 28-32.
110 Амоша А.И., Вишневский В.П., Збаразская Л.А. Неоиндустриализация и новая промышленная политика 
Украины / Экономика промышленности, – 2012. – №1-2 (57-58). – С. 3-36. 
111 Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / Економіст. – 2005. – №6. – С. 28-32.
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У зазначеній вище доповіді відзначається, що на сьогодні особливістю 
розвитку кластерів в Україні є орієнтація більшості з них на традиційні га-
лузі промисловості – легку, будівництво, АПК, металургію, тоді як пріорите-
том європейських країн є розвиток насамперед високотехнологічних іннова-
ційних кластерів у галузях машинобудування, біофармацевтики, електроні-
ки. Зазначена тенденція відображає комплекс проблем у сфері формування 
та реалізації інноваційної політики на рівні держави, наявність колосально-
го розриву між проголошеними пріоритетами, розробленими програмними 
документами, концепціями та реальними кроками. Там же акцентується ува-
га на тому, що механізми кластерної політики для підвищення інноваційного 
потенціалу промисловості активно використовуються багатьма розвинени-
ми країнами світу, – кластерна політика є важливою складовою національ-
них стратегій розвитку країн – європейських лідерів у сфері інновацій, – Ні-
меччини, Данії, Норвегії, Фінляндії. При цьому, результати досліджень дат-
ських експертів свідчать про те, що компанії – суб’єкти кластерних утворень 
мають вчетверо більше можливостей підвищити інноваційну активність, ніж 
ті, що розвиваються поза рамками мережевих об’єднань, відіграючи таким 
чином роль точок інноваційного зростання в економіці країни.

Кластерна політика у перспективі може стати ключовим інстру-
ментом трансформації структурних пропорцій економіки України, її 
модернізації та технологічного оновлення. Адже як свідчить світовий до-
свід, її основними перевагами є112:

• структурна перебудова промислового сектору завдяки зростанню част-
ки наукоємних та високотехнологічних виробництв, посилення міжгалузевої 
інтегрованості економічної системи, її фінансової та виробничої сфер;

• зростання інноваційної активності промислових підприємств за-
вдяки розвитку кооперації між науково-дослідним та виробничим секто-
рами, державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, розвитку 
аутсорсингу та зростанню інвестиційної привабливості підприємств-чле-
нів мережевих структур;

• розширення можливостей інвестиційного забезпечення іннова-
ційної діяльності підприємств через об’єднання фінансового потенціалу 
суб’єктів кластеру, підвищення їх інвестиційної привабливості; 

• збалансування пропорцій соціально-економічного розвитку регі-
онів, що є надзвичайно актуальним завданням для економіки України 
з огляду на значні відмінності в рівні економічного розвитку регіонів,  – 
через формування міжрегіональних виробничих зв’язків, створення та 
розвиток регіональних та міжрегіональних кластерів у галузях, які мають 
найбільший конкурентоспроможний потенціал.

Абсолютно неправильно розглядати проблеми політики інноваційного 
розвитку економіки у відриві від інших її напрямів. Умови для інноваційної 
діяльності потребують узгодженої реалізації цілої системи напрямів еконо-
мічної політики, і перш за все інвестиційної, структурної та промислової. 

112 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: 
НІСД, 2013. – 71 с.

Умовами ефективності їх реалізації є макроекономічна стабільність, яка за-
безпечується передбачуваною та послідовною поведінкою держави. Підви-
щення ефективності інститутів дозволить активізувати інноваційну діяль-
ність і при пасивній ролі держави. У даний час, завдання побудови моделі 
інноваційної політики в Україні значно ускладнені. Адже надзвичайно ак-
туальними є проблеми не лише макроекономічної стабільності, але й проя-
ву загроз пов’язаних з лібералізацією економіки, подальшою її інтеграцією 
до світової господарської системи, проблеми пов’язані з впливом глобалі-
заційних процесів, а також жорсткою політикою протекціонізму зі сторони 
Російської Федерації. З однієї сторони виникають нові виклики, загрози, а 
з іншої – нові можливості. За таких обставин, держава має зробити все для 
того, щоб процеси інтеграції економіки України до світового економічного 
простору дозволили реалізувати її інноваційний потенціал. Глобалізаційні 
процеси у світовій економіці, інтеграцію України у світовий економічний 
простір слід використати для вирішення завдань інноваційного розвитку, 
технологічної модернізації економіки.  

Таким чином, перехід економіки України до інноваційного розвитку 
має надзвичайно важливе значення з огляду на наявність в державі ко-
лосального інноваційного потенціалу, який необхідно реалізувати в цілях 
забезпечення якісного економічного зростання. Проте, завдання держа-
ви,  – не просто прискорити темпи зростання економіки, а на основі ак-
тивізації інноваційних чинників, трансформувати структуру економіки з 
метою підвищення її ефективності, гнучкості, здатності до саморозвитку. 
Об’єктом державного впливу має бути цілісна національна інноваційна 
система, розвиток якої потребує поєднання різних напрямів економічної 
політики, – і перш за все інвестиційної, структурної та промислової.

1.7 Єдність і боротьба економічної безпеки 
та сталого розвитку113

Актуальність зумовлена двома взаємозалежними і взаємопов’язаними 
процесами  – безпекотворенням і сталим розвитком. Безпекотворення, 
перед усе, стосується управління економічною безпекою, тоді як сталий 
розвиток є глобальним глибокопроникаючим явищем. З одного боку, світ 
не стає безпечнішим, а з іншого – він не перестає розвиватися. Проте, не-
зважаючи на дифузію цілей  управління економічною безпекою та стало-
го розвитку, сутність якого у найбільш загальному розумінні зводиться 
до встановлення балансу між задоволенням сучасних  потреб  людства і 
захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечно-
му і здоровому довкіллі, два зазначені процеси можуть суперечити один 
одному. Різні погляди на економічну безпеку (яким би не було її об’єктне 
поле) по-різному співпадають чи не співпадають з цілями сталого розви-
113  Автор Ляшенко О.М.
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тку. Одним з найбільш динамічніших є авторське тлумачення економічної 
безпеки як міри економічної свободи, що досягається внаслідок керова-
ного процесу взаємоузгодження економічних інтересів стейкхолдерів, 
який має на меті протистояння загрозам економічній безпеці та потребує 
необхідних для такого протистояння ресурсів. Проте навіть воно не убез-
печує сталий розвиток від бар’єрів та  перешкод114. 

Новизна полягає у розкритті триєдиної сутності цілепокладання в управ-
лінні економічною безпекою підприємства, поясненням якої є міждисци-
плінарне походження безпекознавства, особливості системотворення еко-
номічної безпеки та формування єдиного науково-практичного розуміння 
захисного, ресурсно-функціонального й гармонізаційного підходів до роз-
гляду економічної безпеки. Таке поєднання зумовило створення тріади цілей 
управління економічною безпекою підприємства (імперативна мета – узго-
дження інтересів зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів, домінантна мета  – 
протистояння загрозам економічній безпеці підприємства та комплементар-
на мета – формування відповідного ресурсного забезпечення), кожна з яких 
може як узгоджуватися з цілями сталого розвитку, так і суперечити їм. 

Основна частина.  Перед усім, треба зробити декілька термінологічних  
зауважень. Сталий розвиток відносно економічної безпеки розглядаєть-
ся як більш глобальний процес. Економічна безпека, розтлумачувала як 
міра економічної безпеки в ідеалізованому баченні є його убезпечуючим  
підґрунтям, проте у неідеальних умовах не стільки економічна безпека як 
така, а, скоріше, способи її забезпечення чи методи управління нею мо-
жуть протистояти цілям і принципам сталого розвитку.   

Єдність у найширшому розуміння тлумачиться як тісний зв’язок, згур-
тованість, цілісність, неподільність, поєднання в одному цілому, нероз-
ривність зв’язку, схожість, цілковита подібність. Водночас боротьба є на-
слідком наявності протилежностей, «активація» яких призводить до  пев-
них протиріч.  У свою чергу, протилежності – це взаємозв’язані сторони 
єдиного, які од ночасно становлять і виключають одна одну, знаходяться 
у від ношенні єдності і «боротьби». Філософія стала дієвим стимулом для 
пізнання та розуміння поняття протилежностей (не лише у мові, а й у сві-
ті). Поняття протилежності розглядалося ще дав ньо грецькими філософа-
ми Гераклітом, Платоном, Арістотелем та ін. Великі теоретики відносили 
до протилежностей не будь-які протиборства, неузгодженості, конфлік-
ти, суперечності, що ха рак теризуються як «протиріччя» в життєвому, на-
уковому, полі тичному побуті. Так, у теоретичній системі Г. Гегеля діалек-
тика протилежностей була вперше роз гор нута як складне, розгалужене, 
багатоступінчасте вчення. Різно  манітним опосередкуванням протилеж-
ностей у реальних проце сах роз гортання суперечностей Г. Гегель надавав 
вирішаль не зна чення. Бутя, на його думку,   складається із багатьох проти-

114  Тут неможна не послатися на видання Юсуф Ш. Экономика развития сквозь десятилетия. Критический 
взгляд на 30 лет подготовки Докладов о мировом развитии. – М.: Изд-во «Весь Мир», 240 с., в якому йдеться 
про економіку розвитку. Проте фундаментальний аналіз «Доповідей про світовий розвиток» Всесвітнього банку 
підтверджує тезу про суперечності розвитку і безпеки (ширше – забезпечення миру).  

лежностей. Протилежності – ру шійна сила, а рух – передумова існування. 
Отже, протиріччя невідривні від розвит ку, руху, як і розвиток від проти-
річчя. Розглянемо деякі з таких протиріч на прикладі економічної безпеки 
і сталого розвитку, зазначивши що економічна безпека і сталий розвиток 
не протиставляються категорично один іншому, а розглядаються в єдності 
з виявами «спалахів» боротьби в окремі періоди. 

Аргументами на користь взаємообумовленості економічної безпеки та 
сталого розвитку є такі твердження. Безпека будь-якої економічної системи 
характеризується великою кількістю ознак стану зовнішнього і внутрішньо-
го середовища її функціонування, які впливають на загальний економічний 
розвиток, його стабільність, стійкість, прогресивність. З одного боку, тут ба-
чимо чинники, що унеможливлюють економічне функціонування системи, 
її розвиток, реалізацію суспільної місії і досягнення визначених нею цілей. З 
другого боку, економічна безпека характеризує стан, здатність і можливості 
системи протидіяти деструктивним чинникам, незалежно від їх середовища, 
внутрішнього чи зовнішнього. Економічна безпека — не тільки комплекс 
заходів протидії загрозам, а й здатність системи забезпечити ці заходи, здат-
ність гарантувати стабільність розвитку і досягнення цілей розвитку115. 

Поняття розвитку та управління розвитком в сучасних економічних 
дослідженнях знайшло певне відображення у сучасній економічній науці, 
але про вивчення перетинання цього поняття з економічною безпекою 
наразі не відомо. Слід також зазначити, не занурюючись у філософські 
глибини сутності поняття «управління розвитком», що дане дослідження 
торкається суто категорії розвитку підприємства та його похідних  і спи-
рається на запропоноване розуміння економічної безпеки підприємства.  

Розгляд єдності та боротьби економічної безпеки та сталого розвитку 
може бути аргументований в такй спосіб:

• активна міграція поняття «розвиток» та інструментів його вимірю-
вання по всіх рівнях ієрархії – від макро- до мікрорівня; 

• існування такої ієрархії стосовно поняття економічної безпеки; 
• конвергенція рівнів ієрархії економічної безпеки;
• суттєвість впливу розвиненості підприємств  на економічний розви-

ток окремих регіонів  та країни в цілому. 
Дослідимо деякі прояви єдності і боротьби економічної безпеки і ста-

лого розвитку.  
Концепцію стійкого розвитку можна розглядати з огляду на глобаль-

ний або, щонайменше, макрорівневий тип економічної безпеки, підкрес-
люючи при цьому очевидність взаємозалежності стійкого розвитку із еко-
логічною складовою такої безпеки. І хоча детальний розгляд такої взаємо-
залежності перебуває за межами даного дослідження, маємо зазначити, 
що досягнення цивілізацією стійкого розвитку великою мірою залежить 
від темпів стійкого розвитку підприємств.

Сучасна економічна теорія менеджменту та практика формування ринко-
вої моделі управління підприємством в Україні передбачають також з’ясування 
115  Сухорукова Т. Проблеми економічної безпеки підприємства // Бізнес-інформ. — 1998. — № 4.— С. 61–65.
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методології та створення умов забезпечення життєвого циклу підприємства, 
як запоруки економічної безпеки і сталого розвитку економіки України116.

Так, ефективне проходження підприємством етапів його життєвого 
циклу водночас забезпечує економічну безпеку підприємства, тобто ефек-
тивне використання речових та людських ресурсів і забезпечення стабіль-
ного функціонування та суспільного відтворення. На жаль, сучасний стан 
економічного розвитку України не надає оптимізму щодо можливості 
забезпечення умов ефективного життєвого циклу підприємства та його 
економічної безпеки в сучасних умовах господарювання. Якщо виходити з 
розуміння економічної безпеки як міри економічної свободи, то основною 
загрозою наразі є масштабне обмеження такої свободи,  спровоковане 
унеможливленням узгодження інтересів стейкхолдерів117.   

Сталий розвиток підприємства формується під безпосереднім впливом 
чинників його зовнішнього та внутрішнього середовища і визначає здатність 
підприємства досягати цілей свого розвитку у відповідності із наявним ресурс-
ним забезпеченням і вимогами ринку. Дослідження стійкого розвитку підпри-
ємства, яке розглядається як складна відкрита соціально-економічна система, 
проводяться шляхом використання елементів  концепції стійкого розвитку у 
поєднанні з положеннями теорії стійкості соціально-економічних систем.

Окремі аспекти теорії стійкості соціально-економічних систем зво-
дяться до визначення стійкості системи як її здатність нівелювати на-
слідки здійсненого впливу, зберігаючи власну цілісність і структурну 
збалансованість 118. Тобто визначення економічної стійкості тлумачиться 
як здатність соціально-економічних систем зберігати стабільне збалансо-
ване зростання, при цьому збалансованість стосується окремих елемен-
тів економічних систем і має проявлятися у взаємодії системи із серед-
овищем, в якому вона функціонує, та іншими системами, які взаємодіють 
одна з одною. Отже можна зробити висновок про те, що для забезпечення 
сталого розвитку підприємства необхідно забезпечити стійке економічне 
зростання, яке представляє собою здатність господарюючого суб’єкта на-
рощувати обсяги виробництва і реалізації продукції за умови підвищення 
ефективності використання наявних ресурсів і зменшення ступеня впли-
ву зовнішніх чинників на умови і параметри діяльності підприємства з 
дотриманням принципів її ефективності. В свою чергу, стійке економічне 
зростання також повинно визначатися певним набором чинників і умов, 
за яких ці чинники сприятимуть досягненню цілей підприємства в на-
прямку стійкого економічного розвитку. 
116 Воротіна Л.І. Життєвий цикл підприємства як прояв його «економічної безпеки» // www.niurr.gov.ua/ukr/
econom/krugly_stil_28.12.99/vorotina.htm
117 Унаслідок російської агресії Україна зазнала значних макроекономічних втрат. Зокрема, скорочення 
обсягів промислової продукції за 2014 рік склало загалом по країні 10,7%  у т. ч. у Донецькій області падіння 
становило 31,5%, у Луганській – 42%. Втрати вітчизняних металургійних підприємств у 2014 році оцінюються на 
рівні близько 40 млрд. грн., машинобудівних підприємств - близько 10 млрд. грн. Загалом унаслідок воєнних дій 
знищено майже 20% економічного потенціалу України // Чорна книга Кремля-. Режим доступеу: http://www.kmu.
gov.ua/control/publish/article?art_id=247965627
118 Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія. – К.: Об’єднаний 
інститут економіки НАН України, 2005. – 540 с.

Аналіз світового економічного розвитку  переконливо показує, що в 
умовах глобальної трансформації національних політичних, економічних 
і соціальних систем різко зростає роль економічних чинників. На тлі цих 
процесів стає ще більш очевидною взаємозалежність та взаємообумовле-
ність економічної безпеки та розвитку   на всій вертикалі – від макрорівня 
до мікро рівня. Так, економічна безпека характеризується таким станом 
національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх 
і зовнішніх загроз, здатність до розширеного самовідтворення та спро-
можний задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства, держави119. 

При аналізі економічної безпеки в контексті наведеного тлумачення 
передусім виділяють три основні чинники:

• економічна незалежність;
• стійкість і стабільність національної економіки;
• здатність до саморозвитку і прогресу. 
Під здатністю до саморозвитку і прогресу, як чинника  національної, 

тобто макрорівневої, економічної безпеки розуміється можливість ви-
бору власної моделі розвитку, спроможність самостійно реалізовувати і 
захищати національні економічні інтереси, здійснювати постійну модер-
нізацію виробництва, ефективну інвестиційну та інноваційну політику, 
розвивати інтелектуальний та духовний потенціал країни120.  

Економічний розвиток є багатофакторним процесом, розуміння про-
блем і перспектив якого має важливе значення для економіки України 
в цілому та зокрема її промислового сектора, оскільки може виступати 
підґрунтям як для розробки стратегічних напрямків трансформації про-
мислових підприємств, так і формуванням способів забезпечення їх еко-
номічної безпеки. Поняття економічної безпеки і розвитку підприємства 
у даному випадку перебувають у стані «пліч о пліч», відіграючи роль двох 
боків одного процесу. Своїй орієнтації на процес поняття економічної без-
пеки і розвитку підприємства зобов’язані змінам у часі і просторі.  

Економічний розвиток підприємства розглядається як багатофактор-
ний процес, що віддзеркалює еволюцію економіко-організаційного меха-
нізму управління підприємством. Проте така точка зору не є безспірною, 
якщо йдеться про максимізацію прибутку як мету. 

Погляд на взаємопроникнення сталого розвитку в усі рівні ієрархії від 
мікро до макрорівні дає змогу прослідкувати двонаправлену залежність 
економічної безпеки і такого розвитку. З одного боку, якщо розглядати 
статику, ефективний розвиток підприємства передбачає наявність до-
статнього рівня його економічної безпеки. Не з’ясовуючи у даному ви-
падку кількісних характеристик достатності такого рівня, зазначимо, що 
навіть не суттєве зниження такого рівня може істотно гальмувати ефек-
тивний розвиток підприємства. З іншого боку, якщо розглядати динаміку, 
то інтенсивність ефективного розвитку підприємства не може не сприяти 

119 Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авь колективу і 
наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.  
120 Там же. С. 416.
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збільшенню загроз економічний безпеці підприємства.  З цієї точки зору, 
слід проводити співставлення доцільності інтенсивності ефективного 
розвитку підприємства та можливостей подальшого забезпечення його 
економічної безпеки. 

Попередні дослідження автора щодо різних рівнів економічної безпеки 
також мають відтінок  взаємопроникнення та взаємозв’язок її рівнів: «рівно 
настільки, наскільки глобалізація впливає на економічну безпеки держави, 
на стільки вона впливає і на  економічну безпеки її регіонів. В свою чергу, 
значною мірою економічна безпека регіонів залежить від потужності їх по-
тенціалу. У вітчизняних умовах такий потенціал здебільшого ґрунтується 
на потенціалі великих промислових підприємств. В таких умовах, коли мова 
йде про глибоке взаємопроникнення як рівнів економічна безпеки – від ма-
кро до мікрорівня, очевидно, в епіцентрі дослідження має знаходитись не 
стільки власне категорія економічної безпеки, а конвергенція її рівнів»121.  

Отже, сталий розвиток та економічна безпека — найважливіші характе-
ристики підприємства як єдиної системи. Їх не слід протиставляти, кожна 
по-своєму характеризує стан підприємства. Таке твердження є актуальним, 
коли підприємство розглядають як відкриту систему, що функціонує в рух-
ливому навколишньому середовищі. Однак, слід визнати, що виступаючи 
важливою характеристикою забезпечення життєдіяльності підприємства, 
економічна безпека, відіграючи роль охоронної функції, може негативно 
випливати на розвиток підприємства, стримуючи і, навіть істотно гальму-
ючи його темпи. У цьому та деяких інших аспектах проявляється неодноз-
начність взаємозалежності економічної безпеки та розвитку підприємства. 
Така неоднозначність посилюється при вивченні особливостей поведінки 
підприємств, що працюють на різних конкурентних та галузевих ринках, де 
протиріччя між сталим розвитком і економічною безпекою можуть суттєво 
загострюватись через, наприклад,  боротьбу за ресурси.

Цілком логічно, що протиріччя і суперечності можуть виникати у  со-
ціальній складовій сталого розвитку та економічної безпеки. Звісно, ко-
ректніше досліджувати соціально-економічну безпеку та соціально-еконо-
мічний розвиток, якщо не ставити під сумнів поєднання в  єдине ціле двох 
понять «соціальний» та «економічний». Але такі роздуми, очевидно, можуть 
стати предметом іншого «понятійно-категоріального» дослідження.  

На окрему увагу заслуговує інноваційний розвиток, який спирається 
на безупинні пошук і використання нових способів і сфер реалізації по-
тенціалу підприємства в мінливих умовах зовнішнього середовища у рам-
ках обраної місії і прийнятої мотивації діяльності, пов’язаний з модифіка-
цією існуючих і формуванням нових ринків збуту. Такий розвиток викли-
кає найбільше спротиву з боку економічної безпеки. Докази на користь 
цієї тези криються у підґрунті інноваційного розвитку, яке складають: 
фундаментальні та прикладні дослідження; дослідно-конструкторські та 
технологічні розробки; випробування та промислове освоєння нововве-

121 Ляшенко О.М. Принципові підходи до конвергенції соціально-економічної безпеки // Економіка. Менеджмент. 
Підприємництво. Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля. – № 15. –  2006. – С. 119 -127.

день. Реалізація цих розробок має засновуватися на засадах стратегічно-
го управління інноваціями, яке передбачає обґрунтування стратегічних 
завдань інноваційного розвитку, оцінку можливостей та ресурсів для їх 
рішення, аналіз стану розвитку науково-інноваційної сфери і організацій-
них структур, обґрунтування чинників, які істотно впливають на результа-
ти інноваційної діяльності підприємства. Основою ефективної інновацій-
ної діяльності є прогнозування потреби в певних інноваціях, на базі яких 
розробляються принципово нові прогресивні технології, здійснюється 
випуск високотехнологічної продукції, розробка прогресивних організа-
ційних і управлінських рішень. Усі ці процеси потребують суттєвої активі-
зації процесів узгодження інтересів та подолання загроз.  

На визначальні позиції у фінансовому забезпеченні інноваційного 
розвитку підприємств має виходити банківське кредитування. Однак ре-
альна ситуація є такою, що довгострокові кредити, які мають бути осно-
вними підйомами стимулювання інноваційного розвитку підприємств, 
наразі є практично унеможливленими, а  власне діяльність фінансового 
сектору скоріше є цілковитою загрозою економічній безпеці, ніж рушій-
ною силою сталого розвитку. 

Отже, в процесі свого функціонування будь-яка система може дина-
мічно змінювати свій стан в одному з двох протилежних напрямків – до-
сконалості або небезпеки. За цих умов ефективною є модель управління 
інноваційним розвитком з використанням системного та ситуаційного 
підходів, які враховують два види ресурсів: знання, що є невичерпними і 
такими, що збільшуються в процесі використання за рахунок накопичен-
ня інформації і отримання нових знань; час, який є не відновлюваним ре-
сурсом, і тому його врахування є особливо важливим в умовах швидких 
змін при впровадженні інформаційних технологій. Це вимагає в процесі 
дослідження робити висновки щодо генези сталого розвитку. 

Висновки. Головний висновок полягає у наявності не лише взаємоза-
лежності та взаємозв’язку між сталим розвитком та економічною безпе-
кою, але й наявності протиріч та елементів протистояння між ними. Отже 
«взаємовідносини» таких двох процесів як сталий розвиток і економічна 
безпека є дуже неоднозначними, оскільки як інтенсивність розвитку може 
вадити управлінню економічною безпекою, так і перманентна орієнтація 
усталення економічної безпеки може гальмувати сталий розвиток. Ство-
рення механізмів гармонійного (у тому числі екологічного) взаємозв’язку 
між сталим розвитком та економічною безпекою має стати окремим на-
прямом наукових досліджень.
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1.8 Синергетична модель системи забезпечення  
економічної безпеки держави122

Актуальність. Складність і непередбачуваність розвитку світової 
економіки проектується на систему економічної безпеки кожної краї-
ни у вигляді загроз та ризиків, що мають глобальний характер. В умовах 
всеохоплюючого впливу глобалізації на національні економіки розробка 
ефективної моделі забезпечення економічної безпеки держави виступає 
пріоритетним завданням економічної науки.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є обґрунтування си-
нергетичної моделі забезпечення економічної безпеки держави на основі 
концепції сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі глобалізація ба-
гатьма спеціалістами оцінюється як прогресивна тенденція, якісно нова 
модель світоустрою. Глобальна економіка продукує корисні синергетичні 
ефекти, які стали можливими через взаємопроникнення національних 
економік і утворення, в результаті цього, єдиного економічного організ-
му  – глобальної економіки. До загальних позитивних проявів глобаліза-
ції можна віднести відкритість і динамізм трансформацій, які сприяли 
економічному зростанню і поліпшенню соціальних умов життя в різних 
країнах; інтеграцію, яка стимулювала ефективність виробництва і впли-
нула на створення системи більш повної задіяності людських ресурсів; 
інформаційну революцію і багатогранну взаємодію культур та цінностей, 
які посилили тенденції до становлення демократичних суспільств, забез-
печення прав і свобод людини, розвитку і впровадження інновацій. В ці-
лому, глобалізація постає як стабільна цивілізаційна тенденція переходу 
від світової до планетарної, єдиної господарської системи123. Це означає, 
що окремо взята країна не може розвивати ефективну економіку, в той 
час, коли інші країни будуть залишатися в межах застарілих моделей124.

Разом з тим, глобалізація світової економіки породжує масштабні за-
грози і негативні синергетичні ефекти, які призводять до поглиблення 
розриву між завданнями економічного і технологічного прогресу світової 
цивілізації і потребами соціально-культурного розвитку населення пла-
нети, послаблення національної системи соціального захисту, надмірного 
підпорядкування всіх аспектів розвитку людства інтересам ринку, погли-
блення нерівності між країнами з різними типами економічного розвитку.

Спеціалісти в питаннях економічної безпеки пояснюють низьку ефек-
тивність протидії глобальним загрозам відсутністю механізмів захисту, 
адекватних природі і масштабам глобальної економіки125. 

122 Автори Сухоруков А.І., Остапчук Д.О.
123 Білорус О.Г. Економічна система глобалізму / О.Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2003. – 343 с.
124 Урсул А.Д., Романович А.Л. Глобализация, устойчивое развитие и безопасность: системно-синергетический поход 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://spkurdyumov.ru/globalization/globalizaciya-ustojchivoe-razvitie-i-bezopasnost
125 Сухоруков А.І. Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави / А.І. Сухору-
ков, Д.О. Остапчук // Економічний часопис ХХІ. – 2014. - №1-2. – С. 19-22.

Розробка дієвих механізмів економічної безпеки в глобальному вимі-
рі гальмується через намагання успішно розв’язувати якісно нові задачі 
на основі концепцій, які довели свою спроможність у попередні періоди 
становлення ринкових відносин. Рішучий вплив на сучасні процеси гло-
балізації здійснює економічний лібералізм (неолібералізм), який – і в цьо-
му його відмінність від класичного лібералізму – ставить в центр ринкову 
ефективність, але ігнорує або заперечує значення етичних і культурних 
цінностей в економіці. Поняття глобалізації виявилося органічним з точ-
ки зору неолібералізму, оскільки представляє цей процес як природній, 
неминучий і безальтернативний, такий, що не піддається контролю ззов-
ні, а значить будь-яка протидія неможлива. В дійсності роль політичного 
вибору, як фактора глобалізації, достатньо велика126.

Аналіз і рекомендації прибічників глобалізації неоліберального типу 
в питаннях економічної безпеки держави засновані на теорії обміну між 
суспільствами (за А.Смітом) та теорії торгівлі («порівняної переваги») 
Д.Рікардо. Захищеність національної економіки згідно цих теорій забез-
печується шляхом спеціалізації країни на тому виді діяльності, в якому 
вона найбільш ефективна порівняно з іншими. Така спеціалізація, на дум-
ку Д.Рікардо, приведе до покращення економічного стану країни та все-
загального благополуччя. Всі країни можуть розбагатіти, незалежно від 
того, що вони виробляють, а тому є однаково економічно захищені. На за-
хист цієї ідеї П.Самуельсон розробив математичний апарат, за допомогою 
якого довів, що міжнародна торгівля без обмежень забезпечить вирівню-
вання цін на виробничі фактори: капітал і труд127. З цього робиться висно-
вок, що глобалізація і вільна торгівля однаково вигідні для всіх країн, а 
тому автоматично ведуть до світової гармонії. Ілюзію однаково цінного 
значення різних форм капіталу посилює монетарний підхід. 

Однак, в обґрунтуванні ефективності неоліберальної моделі економіч-
ної безпеки не береться до уваги низка важливих фактів і наукових по-
зицій. Зокрема, різні види діяльності мають різну економічну віддачу. Пе-
реважання в експорті товарів природного походження неминуче приведе 
до спадаючої віддачі, оскільки на початку, як правило, використовується 
найкраща частина природних ресурсів. І навпаки, переважання в експорті 
промислових товарів забезпечує постійне зростання віддачі і зменшення 
витрат. Несиметрична спеціалізація, як атрибут неоліберальної моделі 
глобалізації, робить майже неможливим появу у світі країн середнього до-
бробуту, оскільки одні країни спеціалізуються на видах діяльності зі зрос-
таючою віддачею, а інші – зі спадаючою. Це поглиблює поділ світу на роз-
винений центр і відсталу, залежну периферію. З цього приводу шведський 
економіст, нобелівський лауреат Гуннуар Мюрдаль стверджує, що світова 
торгівля постійно поглиблює вже існуючі відмінності між прибутками бід-
них і багатих країн. Лише симетрична вільна торгівля між країнами, які 
126 Вебер А. Б. Альтернативы развития. Россия между модернизацией и деградацией. Политологические 
очерки / Под редакцией Ю.А. Красина. – М.: Институт социологии РАН, 2013. – 139 с.
127 Классика экономической мысли: сочинения / В.Петти, А.Смит, Д.Рикардо, Дж. Кейнс, М.Фридмен. - Мо-
сква: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 896 с.
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знаходяться приблизно на однаковому рівні розвитку, підвищує рівень 
захищеності національних економік, гарантує суспільний добробуту для 
кожної з них. Несиметрична вільна торгівля, навпаки, поглиблює дифе-
ренціацію між бідними і багатими країнами128.

Норвезький економіст Е.Райнерт пропонує шляхи посилення економіч-
ної захищеності для країн з перехідною економікою в умовах несиметрич-
ного, «неоліберального» ринку129.  Він погоджується з тим, що у будь-який 
момент часу всього лише кілька видів економічної діяльності характеризу-
ються експоненціальною кривою продуктивності. Невипадково розвинені 
країни прагнуть обмежити доступ менш розвинених держав до новітніх га-
лузей економіки, допоки вони забезпечують їхнім національним економі-
кам надвисокі прибутки. І лише після того, як крива продуктивності різко 
спадає, експортують їх у країни другого і третього світу. Беручи до уваги, що 
економічний розвиток притаманний лише видам економічної діяльності, 
які народжуються завдяки новим знанням і науковим розробкам, вченим 
висувається аргумент на користь того, щоб розвивати в кожній країні такі 
«проривні галузі». Саме така стратегія економічної політики гарантуватиме 
захищеність національним економікам на глобальному рівні.

Глобалізація неоліберального типу пропонує свій власний набір ін-
струментів економічного захисту, який базується на відкритті, дерегуляції 
і приватизації національних економік з метою укріплення їх конкурентоз-
датності і збільшення привабливості для іноземного капіталу, що означає 
поширення капіталізму вільного ринку практично на всі країни світу. Од-
нак, пропоновані інструменти трансформації перехідних економік у нову 
якість не змогли забезпечити їх системну і сталу захищеність на світовому 
ринку головним чином через те, що не був врахований час і контекст для 
введення тарифів і вільної торгівлі. Бути протекціоністом або прибічни-
ком вільної торгівлі залежить від того, на якій стадії економічного розви-
тку знаходиться країна. Через «шокову терапію» була порушена логіка по-
ступового входження у відкритий ринок перехідних економік, «пропуще-
ні» етапи, визначені в теорії Ф.Ліста як принципово важливі: період віль-
ної торгівлі, щоб змінити попит на промислові товари; захист і розвиток 
власної промисловості, коли створюються види діяльності із зростаючою 
віддачею (в т.ч. наукоємні послуги); економічна інтеграція все більших 
географічних територій для розвитку в кожній країні конкурентоздатно-
го промислового сектору; період, коли всім країнам вигідно відкриватися 
для глобальної вільної торгівлі130. Якби економічна інтеграція проводила-
ся так, як рекомендував Ф.Ліст, і як Європа це зробила на своєму внутріш-
ньому ринку, глобалізація дійсно була би вигідна для всіх.

М. Кастельс констатує, що через таку політику більша частина світу, вклю-
чаючи країни з перехідною економікою, стала економічним проректоратом 
128  Карлсон А. Шведский эксперимент в демографической политике: Гуннар и Альва Мюрдали и межвоенный 
кризис народонаселения / А. Карлсон — М.: Мысль, 2009. — 312 с.
129  Райтнер Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные остаются бедными / Пер. с англ. Н. Ав-
тономовой, под ред. В. Автономова; Гос. ун-т. — Высшая школа экономики. — М., 2011. — 384 с.
130  Лист Ф. Национальная система политической экономии / Ф. Лист – М.: Европа, 2005. – 382 с.

МВФ. Країни, які намагалися отримати доступ до багатих ринків, повинні були 
відмовитися від захисту неконкурентноздатних галузей своєї промисловості131. 

А. Вебер підсумовує в цьому зв’язку, що економічна глобалізація нео-
ліберального типу приносить вигоду, передусім, тим, хто займає найбільш 
сильні конкурентні позиції в світовій економіці і здатен, завдяки цьому, 
захищати свої інтереси, використовуючи подвійні стандарти, селективне 
застосування принципу відкритості132.

Отже, трансформаційні економіки функціонують за несприятли-
вих умов прискореного входження до усталених структур економічних 
зв’язків. Ці ризики доповнюються:

– випереджальною зовнішньоекономічною лібералізацією, яка ство-
рює переважно зовнішній, а не внутрішній тиск на національних товаро-
виробників, ускладнюючи можливості їх пристосування до конкурентно-
го середовища;

– прискореною лібералізацією валютно-фінансової сфери, що формує 
передумови для переведення капіталу з проблемного реального сектору 
до більш гнучкого фінансового сектору;

– звуженням можливостей національних урядів щодо регулювання 
торгівлі конкурентними товарами, реалізації податкової і грошової полі-
тики, забезпечення  суспільного добробуту;

– зростанням домінування ТНК та відпливом продуктивних ресурсів, 
що позбавляє національні економіки важливих джерел саморозвитку.

Якісно нові умови цивілізаційного розвитку загострюють існуючі у світі 
контрасти і протиріччя, глобалізують їх, породжують нові небезпеки, кон-
флікти і ризики. В першу чергу це пов’язане з відомим феноменом «збою» 
ринкового механізму («market failure» з англ. – провал ринку). Не випадково 
У. Бек формацію, що народжується, назвав «суспільством ризику»133.  В та-
кому суспільстві продовження розвитку і визнання небезпеки вступають у 
протиріччя одне одному. Для індустріального суспільства характерний роз-
поділ добробуту, тоді як для «суспільства ризику» на першому плані – роз-
поділ небезпек, які не мають ні просторових, ні часових меж. Недоліки рин-
кової системи, які певним чином нейтралізуються на національному рівні 
завдяки механізмам державного регулювання, відтворюються «в розшире-
ному масштабі» на глобальному рівні, де такі механізми відсутні134.

З урахуванням вище викладених та інших наукових і практичних ви-
сновків вченими пропонуються різні способи протидії загрозам глобаль-
ного ринку з метою захисту національних економік.

У пошуках відповіді на питання, як країні захистити свою економіку, 
Дж. Кейнс прийшов до висновку про необхідність відмовитися від теорій 

131 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. — М. : ГУВШЭ, 2000.
132 Вебер А.Б. Неолиберальная глобализация и ее оппоненты [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://
ecsocman.hse.ru/data/2013/01/31/1251414714/2.pdf
133 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника и Н. Федоровой; Послесл. 
А. Филиппова. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. — 384 с.
134 Вебер А.Б. Рынок и общество: Стихийное развитие или развитие, направляемое общественным предви-
дением? / А.Б. Вебер // Свободная мысль. – 2013. - № 3. – С. 21-32.
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саморегульованого ринку, ринкової рівноваги і досконалої конкуренції на 
користь теорії регульованого капіталізму135. 

Прибічник і послідовник кейнсіанства, радикальний критик ринкового лі-
бералізму К.Поланьї, з свого боку наполягав на звільненні від жорсткого під-
порядкування державі і ринковій стихії, поступовому переході до регульовано-
го ринку через виведення праці, землі (природних ресурсів), грошової системи 
за межі впливу ринку, а також утвердження домінантності суспільства над 
ринковою системою. Така стратегія, на його думку, надійніше захищає націо-
нальні економіки, однак повністю не позбавляє їх від глобальних загроз136. 

Не дивлячись на запобіжні заходи, неоліберальна модель економічної 
безпеки залишається неспроможною захистити як слаборозвинені, так 
і найбільш розвинені держави. Одна з причин, в надзвичайно великому 
розшаруванні країн за своїм добробутом, яке посилює соціальне напру-
ження і гальмує розвиток національних економік. Одночасно зростають 
збитки від фінансово-банківських криз і глобального падіння фондових 
ринків через слабку прогнозованість такого роду руйнівних процесів. 

За цими ознаками неоліберальна модель глобальної економіки оціню-
ється як модель несталого розвитку і нестабільної безпеки, оскільки на 
її основі не може бути гарантована безпека ні всього людства, ні окремо 
взятої країни, незалежно від потужності її національної економіки. Даючи 
прогностичну оцінку глобалізаційним процесам, важливо розуміти, що 
неоліберальна модель являється лише однією з альтернатив багатовек-
торного процесу трансформації світової економіки. 

Глобалізаційні аспекти гарантування економічної безпеки держави 
потребують спеціального теоретико-методологічного і прикладного роз-
гляду, найактуальнішими серед яких є формування якісно нової парадиг-
ми гарантування економічної безпеки, яка б ураховувала глобалізаційні 
впливи на національні економіки різного рівня розвитку; удосконалення 
методологічних підходів у розробці механізмів і стратегій захисту націо-
нальних інтересів в силовому полі глобалізації. 

Базовим для більшості досліджень проблем економічної безпеки дер-
жави виступає системний підхід, використання якого дозволяє розкрити 
структуру і динаміку розвитку системи економічної безпеки в умовах су-
часної хвилі глобалізації, розробити дієвий методологічний інструментарій 
реагування на глобальні виклики і загрози. Не викликає сумнівів, що сис-
темний підхід надає можливості для аналізу конкретних ситуацій, позицій 
і цілей в комплексі соціально-економічних факторів, дозволяє успішно ви-
рішувати актуальні проблеми економічної безпеки на державному рівні. 

Разом з тим, зростання багатоваріантності і складне поєднання про-
цесів самоорганізації з дезорганізацєю в економіці, посилення ризиків 
виникнення економічних катастроф та їх слабка передбачуваність обу-
мовлюють необхідність застосування принципово нових методологічних 

135 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 352 с.
136 Primitive, Archaic and Modern Economics: Essays of Karl Polanyi. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/669766?uid=3739232&uid=2&uid=4&sid=21104153540021

засад економічної безпеки, використання спеціальних підходів і методів 
гарантування захищеності національних економік. 

Новими можливостями у розв’язанні складних кризових ситуацій в гло-
балізованій економіці володіє синергетика, яка символізує сучасний напря-
мок розвитку класичного системного підходу у вивченні складних динаміч-
них систем, їх становлення та розвитку у нестабільних умовах. Використан-
ня синергетики в якості методологічної основи гарантування економічної 
безпеки дозволяє найбільш оптимально змоделювати можливий варіант 
системної динаміки досліджуваної діяльності, обґрунтувати  адекватні («си-
нергетичні») механізми гарантування економічної захищеності національ-
ної економіки в умовах невизначеності і нестабільності глобального ринку.

Звернення економічної науки до методології синергетики сприяло за-
родженню якісно нової моделі економічної безпеки на всіх рівнях управ-
ління. За своїми ключовими характеристиками дану модель можна вважа-
ти синергетичною, оскільки на її основі феномен безпеки розкривається 
в його структурній динаміці з урахуванням процесів дисипації, флуктуації 
і біфуркації, а закономірності і тенденції розвитку глобальної економіки 
можуть бути інтерпретовані як неперервна зміна стану системи економіч-
ної безпеки від хаосу до порядку. 

Більшість науковців обстоюють позицію еволюційного переростання 
неоліберальної моделі безпеки в нову якість. Таке перетворення відбува-
ється шляхом виявлення, використання і стимулювання корисних синер-
гетичних ефектів, які є продуктом складної взаємодії багатьох економіч-
них агентів на всіх рівнях функціонування глобального ринку. В даному 
смисловому полі неоліберальна і синергетична моделі не розглядаються 
як альтернативні, а розмежовуються за ознакою повноти (міри) викорис-
тання синергетичного потенціалу процесів глобалізації різними країнами. 
Саме тому глобалізація по-різному впливає на національні економіки су-
часного світу. Це підтверджується реальними економічними фактами, а 
також знаходить своє пояснення і на теоретичному рівні. 

Синергетичний характер глобалізації економіки підкреслює західний 
дослідник М.Кастельс, стверджуючи, що це є процесом «об’єднання най-
важливіших секторів національних економік в цілісну систему, яка функ-
ціонує у своїй цілісності в режимі реального часу»137. 

На думку Е.Райнерта, захищеність національної економіки в умовах 
глобального ринку пов’язана не лише із зростаючою економічною відда-
чею, як ключовим фактором економічного розвитку, але й вимірюється 
потужністю синергії між різними галузями виробництва138. Синергетич-
ний ефект досягається наближеністю аграрного та промислового секто-
рів економіки до сектору, який займається науково-дослідницькою діяль-
ністю. Це створює кумулятивну спіраль доходу – ефект, якого позбавлені 
країни, де відсутній взаємозв’язок між секторами економіки. 

137 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. — М. : ГУВШЭ, 2000.
138 Райтнер Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные остаются бедными / Пер. с англ. Н. Ав-
тономовой, под ред. В. Автономова; Гос. ун-т. — Высшая школа экономики. — М., 2011. — 384 с.
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Разом з тим, синергетичні ефекти можуть бути негативними за своїми 
наслідками. Яскравий приклад – план Генрі Моргентау щодо перетворен-
ня Німеччини на сільськогосподарську країну. В цьому випадку, механізм 
синергії між промисловістю і сільським господарством запрацював у зво-
ротному напрямку: знищення промисловості привело до зниження про-
дуктивності і в сільському господарстві.

Отже, зростаюча економічна віддача і синергетичний ефект становлять 
основу економічного розвитку, який зробив багатими і благополучними 
країни першого світу. Сьогодні ця ідея знайшла своє вираження в понятті 
«потрійної спіралі», тобто у зв’язку між промисловістю, державою та дослід-
ницьким сектором. Відсутність в сировинних економіках зростаючої віддачі 
від ключових видів економічної діяльності, динамічної недосконалої конку-
ренції і синергії приводить до зниження продуктивності економічних проце-
сів, робить неконкурентоздатними їхні товари і послуги на світовому ринку.

Прикладом ефективного поєднання факторів економічного розвитку 
(масштаб, технічний прогрес і синергія), коли вони  працюють разом, поси-
люючи один одного, може служити досвід послідовної структурної транс-
формації країн Східної Азії.  Країна зі слабкою економікою може підвищити 
свій технологічний рівень, «перестрибуючи» від одного продукту до іншого, 
з більшою додатковою вартістю, і у такий спосіб постійно нарощувати на-
укомісткість власного виробництва. Країна-лідер, в даному випадку Японія, 
забезпечує інноваційний прорив, відкриваючи якісно нові можливості для 
сусідніх країн (Південна Корея, Таїланд, Малайзія, В’єтнам). З часом всі вони 
можуть скористатися досягненнями технологічного прогресу і розвивати ін-
новаційні галузі економіки. У такий спосіб забезпечується потужний синер-
гетичний ефект  – коеволюція національних економік різних можливостей 
в єдиному регіональному економічному просторі. Це посилює економічну 
потужність окремо взятого регіону і на світовому ринку. Для поступального 
розвитку країн, об’єднаних навколо країни-лідера, важливо, щоби остання 
постійно вдосконалювала існуючі технології і створювала нові.

Ознаки зародження синергетичної парадигми в сфері глобальних пе-
ретворень економіки ми знаходимо в працях Й. Шумпетера139. Серед фак-
торів, які є гарантами економічної конкурентоздатності і захищеності 
національної економіки в умовах глобалізованого ринку, а саме, недоско-
нала конкуренція, інновації, економія за рахунок зростання виробництва 
і диверсифікації продукції, видатний вчений особливо виділяє синергію 
між різними економічними секторами. В якості механізму регуляції еко-
номічними процесами розглядається динамічна оптимізація в умовах не-
стабільності. Стан рівноваги – це лише теоретична конструкція, оскільки 
конкуренція являє собою постійний процес «творчого руйнування», при 
якому нові та якісно кращі технології, вироблені за їх допомогою товари, 
витісняють застарілі. Процес, що є основою такого творчого руйнування, 
вважається відмінною ознакою капіталістичного розвитку.

139 Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В. С. Ав-
тономова. — М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с.

З точки зору важливості отримання в економіці синергетичних ефек-
тів і запровадження синергетичних механізмів її захисту на всіх рівнях 
управління, стратегічним виступає вибір типу економічної діяльності. За 
Й.Шумпетером, вигідними для експорту є види економічної діяльності, 
які мають такі типові характеристики: зростаюча віддача, динамічна не-
досконала конкуренція, стабільні ціни, кваліфікована праця, створення 
середнього класу, нереверсивна заробітна платня, підвищення заробітних 
плат за рахунок технічного прогресу, створення потужних просторових 
структур в економіці – кластерів.

В глобальній економіці підтримувати стабільний рівень добробуту можна 
лише постійними інноваціями. В країнах, де діють інноваційні галузі, люди 
будуть отримувати більші прибутки, чим в країнах, де такі галузі відсутні. 
Отже, за синергію відповідають наукомісткі види діяльності із зростаючою 
віддачею, синергія супроводжує лише розвинений наукомісткий комплекс.

Усвідомлення складної будови сучасної глобальної економіки і довго-
строкових інтересів людства сприяло обґрунтуванню такої концепцій гло-
балізації, за якої пріоритетними стають інтереси основної маси населення 
країни і планети в цілому.

Синергетичний потенціал процесів глобалізації полягає в тому, що не-
скінченний рух природних процесів і людської діяльності здійснюється че-
рез нескінчену множину біфуркацій і локальних атракторів у напрямку до 
глобального атрактора (суператрактора), в  якості якого можна розглядати  
глобальну економіку. Тому вважаємо, що застосування синергетичної пара-
дигми до аналізу питань глобальної економіки і гарантування економічної 
безпеки на всіх рівнях достатньою мірою відповідає сучасним реаліям. 

Синергетична сутність процесу глобалізації економіки найкраще роз-
кривається через розуміння даного явища, як багатомірного, нелінійного 
процесу, який здійснює неоднозначний, різнонаправлений суперечливий 
вплив на сучасний розвиток світового господарства, економічну безпе-
ку держав і розподіл між ними виникаючих загроз і вигоди, посилення 
взаємозв’язків між окремими сферами економіки, економічними систе-
мами різного рівня, їх коеволюцію на інтенсивній основі.

Синергетичній моделі глобалізації притаманні наступні ознаки:
• відновлення динамічної рівноваги між ринковими і державними ре-

гуляторами в світовому масштабі;
• розвиток діалогу і партнерства цивілізацій, проголошення взаємодії і 

співробітництва універсальними формами людських відношень;
• забезпечення балансу інтересів і рівності можливостей для всіх кра-

їн, визнання специфічних потреб розвитку;
• формування ефективного механізму координації стратегій розвитку 

національних економік;
• формування багатополюсного світу, співробітництво національних 

держав і міжнародних організацій.
У зв’язку з цим виникають умови для формулювання гіпотези синергетич-

ного ринку. Дана гіпотеза характеризується наступними положеннями: в сис-
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темі «ринок» існує множина точок рівноваги попиту і пропозиції; мають місце 
довготермінові нелінійні кореляції; з ускладненням ринкової системи зроста-
ють трансакційні витрати; з підвищенням рівня нестійкості ринкової системи 
зростає потенціал множинності траєкторій розвитку економічної системи.

Процес глобалізації безпосередньо впливає на проблему забезпечення 
безпеки. Стає очевидним, що зусилля, які спрямовуються на гарантуван-
ня безпеки для окремо взятого об’єкта безпеки  – держави, суспільства, 
особистості, підприємства  – повинні одночасно працювати і на глобаль-
ну безпеку, тобто безпеку всього людства. А це означає, що гарантування 
безпеки будь-якого об’єкта не може бути забезпечене повною мірою поза 
контекстом глобальної безпеки. Отже, вступає в дію достатньо очевидний, 
з системно-синергетичної точки зору, принцип гарантування економічної 
безпеки, згідно якого безпека більш широкої системи є пріоритетною по 
відношенню до безпеки її складових компонентів140.

Економічна безпека в глобалізаційному вимірі поступово набуває 
ознак гуманітарної системи, оскільки напряму залежить від витривалос-
ті біосфери і соціуму. В гуманітарному вимірі економічної безпеки сучасні 
країни постали перед вибором –  цінності або ціни. 

Консолідована думка науковців про можливу модель безпекового 
функціонування глобальної економіки сходиться до реалізації стратегії 
сталого розвитку. Така стратегія виходить за межі суто економічних по-
казників при оцінці суспільного добробуту окремих країн, поєднавши 
їх з екологічними, соціальними, культурними та іншими ідеями. Цивілі-
зованість країни у новому вимірі проявляється не в розмірах сукупного 
прибутку, а в орієнтації на людські цінності. Мова йде про одночасне за-
безпечення економічної ефективності і економічної безпеки, соціальної 
справедливості і соціальної безпеки, екологічної безпеки і коеволюцій-
ного розвитку різних країн. У такому вимірі система економічної безпеки 
держави стає більш складною за своїм компонентним складом, кількістю 
і характером зв’язків між усіма складовими безпеки. 

На таких позиціях формується новий принцип економічної безпеки: 
будь-які рішення і дії щодо забезпечення безпеки будь-якого об’єкта не 
повинні суперечити міжнародним глобальним імперативам сталого роз-
витку. І це стосується не лише економічної безпеки, але й екологічної, ін-
формаційної, соціальної та ін. Даний принцип можна охарактеризувати як 
принцип коеволюції природи і суспільства. Під «сталим розвитком», згідно 
визначення, запропонованого Міжнародною комісією з питань оточуючого 
середовища і розвитку ООН, розуміється такий розвиток, який задоволь-
няє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбут-
ніх поколінь задовольняти свої власні потреби»141. Модель сталого розви-
тку уможливлює спільний розвиток країн на паритетних засадах, зменшує 
140 Урсул А.Д., Романович А.Л. Глобализация, устойчивое развитие и безопасность: системно-синергетический 
поход [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://spkurdyumov.ru/globalization/globalizaciya-ustojchivoe-razvitie-
i-bezopasnost
141 Евтеев С.А. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
(МКОСР): Пер. с англ./Под ред. и с послесл. С.А. Евтеева и Р.А. Перелета — М.:Прогресс, 1989.

нищівний тиск ринкової конкуренції і відходить від розуміння прибутку як 
найголовнішого критерію ефективності економічних процесів. 

Термін «сталий розвиток», крім прямого тлумачення – «тривалий, неперерв-
ний»,  має й інші смисли – «захищений», «такий, ща самопідтримується», «жит-
тєздатний», «збалансований», «гармонічний», «безкатастрофний» розвиток142. 

В науковій літературі продовжується активна дискусія щодо тлумачен-
ня поняття «сталість». Чи не означає воно незмінність, відсутність руху, 
флуктуацій в системі? І чи не є суперечливим поєднання категорій «ста-
лість» і «розвиток»? Снергетика пояснює динамічний, рухливий характер 
сталого розвитку і самої категорії «сталість». З позицій синергетики ста-
лість не означає незмінність і відсутність флуктуацій. Саме через флук-
туації і зміни параметрів економічні системи можуть підтримувати свою 
сталість. Отже, «сталість» – це динамічна властивість економічної систе-
ми, яка забезпечує її адаптаційні можливості у мінливих умовах зовніш-
нього середовища. Універсальним механізмом забезпечення сталості 
економічної системи являється саморегуляція, яка здійснюється шляхом 
чергування від’ємних і додатних зворотних зв’язків. 

Умовою сталості системи виступає розмаїття її елементів. Причому, для 
забезпечення сталості системи необхідним є дотримання певного оптимуму 
розмаїття, яке здатне забезпечити гнучкий і динамічний розвиток системи. 
В загальному розумінні сталий стан системи – це здатність динамічної сис-
теми зберігати рух за визначеною траєкторією розвитку (підтримувати на-
мічений режим функціонування) попри збурення, які впливають на неї143.

В концепції сталого розвитку поняття «економічна безпека держа-
ви» тлумачиться через категорії «розвиток» і «безпека». В синерегетич-
ній парадигмі безпека і розвиток (саморозвиток) виявилися настільки 
взаємопов’язаними, що гарантування безпеки цивілізації в принципі не-
можливе без переходу на шлях сталого розвитку. І навпаки – сталий роз-
виток, тобто збереження людської цивілізації і біосфери неможливе без 
підтримки їх спільної, одночасної безпеки.

В рамках діючої неоліберальної моделі економічного розвитку без-
пеку можна гарантувати лише тимчасово і на самому мінімальному рівні. 
До того ж, економічна безпека розуміється як особлива галузь діяльнос-
ті, яка ніби доповнює основний вид діяльності, захищає її від зовнішніх 
або внутрішніх загроз. Певною мірою таке розуміння безпеки правомірне. 
Разом з тим, якщо гарантування безпеки розуміти як захист основного 
виду діяльності, то відбувається поділ діяльності на твірну і додаткову, що 
пов’язана із забезпеченням захищеності. Ось чому ідея реалізувати безпе-
ку через розвиток виявляється найбільш продуктивною. В цьому випадку 
роздвоєння діяльності зникає, основна твірна діяльність і гарантування 
безпеки співпадають, оскільки модель сталого розвитку виявляється од-

142 Буданов В.Г. Принципы синергетики и управление кризисом / В.Г. Буданов // Синергетика и социальное 
управление. М.: Изд-во РАГС, 1998. - С.86-99.
143 Князева Е.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем / Е.П. Князева, С.П. Курдюмов. – М.: 
Наука, 1994. – 238 с.
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ночасно і моделлю безпекового розвитку. Ще більш точно цю ідею можна 
сформулювати, як «забезпечення безпеки через сталий розвиток»144.

Якщо ми приймаємо принцип забезпечення безпеки через розвиток, 
то це однозначно призводить до забезпечення безпеки саме через сталий 
розвиток. І іншої моделі розвитку, де могла би бути гарантована безпека, 
причому на тривалий час, просто не існує.

Синергетичний характер новітньої моделі безпеки проявляється вже 
в тому, що вона об’єднує в цілісну систему як мінімум три сфери людської 
діяльності  – економічну, соціальну і екологічну, створюючи системний 
ефект сталого розвитку, який не існував раніше. Очевидно, що відповід-
ні види безпеки – економічна, соціальна і екологічна повинні іманентно 
поєднуватися з цілями сталого розвитку. На базі планетарних імперативів 
укріплюються зв’язки між глобальним, регіональним, національно-тери-
торіальним і локальним рівнями економічних процесів.

В моделі сталого розвитку поряд з економічними індикаторами 
з’являються індикатори розвитку соціальної сфери і екологічної діяльнос-
ті. В подальшому кількість вимірювань буде лише зростати, більш рішуче 
долаючи одномірність ринково-економічної моделі. В межах трьохвимірної 
моделі сталого розвитку (економіка, соціальна сфера, екологія) важливо 
зберігати баланс розвитку за всіма трьома групами параметрів. Цей ви-
сновок означає, що прийнята тією чи іншою державою концепція безпеки 
повинна за всіма видами безпеки доповнюватися відповідною концепці-
єю (стратегією) сталого розвитку. Тому це має бути єдина концепція пере-
ходу до сталого розвитку і гарантування безпеки. На разі концепція пере-
ходу до сталого розвитку і стратегія національної безпеки України слабо 
взаємопов’язані і не узгоджені за базовими критеріями сталого розвитку 
і економічної безпеки. Причому гарантування економічної безпеки продо-
вжує обговорюватися в межах застарілої моделі економічного розвитку.

Теоретичне вивчення проблеми глобалізації в економічній сфері до-
зволило нам уточнити визначення категорії «економічна безпека держа-
ви». Економічна безпека держави в глобалізованому вимірі  – це синер-
гетична система, яка гарантує сталий розвиток національної економіки 
в коєволюційному русі з економіками інших країн через поєднання еко-
номічної, соціальної і екологічної видів безпеки, що забезпечує збалан-
соване розв’язання соціально-економічних задач і проблем збереження 
природно-ресурсного потенціалу в цілях задоволення потреб нинішнього 
і майбутнього поколінь людей. 

В моделі «сталої економічної безпеки» генеруються позитивні синер-
гетичні ефекти. Синергетичним ефектом сталої безпеки може бути подо-
лання невідповідності, суперечності між інтересами ядра і периферії, між 
становленням єдиного економічного простору і виникненням потужних 
регіональних блоків, гармонізація різних сфер глобальної економіки тощо.

144 Урсул А.Д., Романович А.Л. Глобализация, устойчивое развитие и безопасность: системно-синергетичес-
кий поход [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://spkurdyumov.ru/globalization/globalizaciya-ustojchivoe-
razvitie-i-bezopasnost

Сучасні дослідники проблем безпеки наголошують на необхідності 
розширення системи принципів, на яких слід розвивати систему еконо-
мічної безпеки держави в умовах глобалізації. Передусім, мова йде про 
принцип «глобалізації забезпечення безпеки». Перехід до сталого розви-
тку можливий лише в глобальному масштабі, в узгоджено-когерентному 
режимі всіх об’єктів і суб’єктів безпеки, а значить, будь-які рішення і дії 
щодо забезпечення безпеки будь-якого об’єкта не повинні суперечити 
міжнародним глобальним імперативам сталого розвитку. 

Принцип «системно-синергетичного» характеру безпеки є основою 
для  об’єднання  в єдине ціле глобального, регіонального, національно-
територіального і локального аспектів на базі планетарних імперативів.

Принцип «випереджального характеру заходів економічної безпеки 
держави» висвітлює суттєві відмінності в темпоральному аспекті між мо-
деллю нестійкого розвитку і новітньою моделлю сталого розвитку. В рам-
ках неоліберальної моделі глобалізації гарантування безпеки, як правило, 
не є попереджувальним і реалізується в основному при появі серйозних 
відхилень від прогнозованого розвитку  – реальних економічних загроз, 
катастроф, катаклізмів і т.п. Реагування відбувається на те, що вже ста-
лося. Однак, це не означає, що в рамках цієї моделі не запроваджуються 
превентивні заходи, просто вони не носять всезагального характеру. Не-
обхідною є кардинальна зміна стратегії розвитку, перетворення його із 
стихійного на глобально керований на основі принципу випередження. В 
рамках синергетичної моделі глобалізації економічний розвиток перестає 
бути стихійним процесом, який потребує захисту від зовнішніх і внутріш-
ніх загроз, а стає сталим безпековим розвитком, що самоорганізується. 
Розвиток національної економіки у відповідності до нової форми цивілі-
заційної самоорганізації повинен бути одночасно і випереджувальним са-
морозвитком, в руслі якого можливо завчасно передбачити і нівелювати 
загрози внутрішнього і зовнішнього характеру.  

Отже, в рамках моделі нестійкого розвитку ми маємо справу з реальними 
загрозами, катастрофами та їх несприятливими наслідками. В рамках моделі 
сталого розвитку, яка поєднує в єдине системно-синергетичне ціле розви-
ток і безпеку, закладена система попередження і усунення реальних загроз, 
стихійних лих і антропогенних катастроф. Самоорганізаційно-випереджу-
вальний характер управління при переході до сталого розвитку дозволить 
розв’язувати проблеми гарантування безпеки вже на стадії перетворення 
потенційних загроз в реальні шляхом попередження появи цих загроз. 

Одним із принципів гарантування економічної безпеки є прийняття рі-
шень на основі консенсусу. Таким принципом керується Євросоюз як синер-
гетична система. Механізм спільних консультації з метою координації своїх 
позицій і прийняття конкретних заходів для усунення нової загрози одразу 
реалізовується, якщо виникає загроза одній із країн колективної безпеки. 
Попередження і усунення реальних загроз досягається шляхом врегулюван-
ням спірних питань виключно політичними, погоджувальними засобами. 
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Принцип розширення просторових і темпоральних меж для еконо-
мічних об’єктів висуває вимогу узгоджувати масштаби економічного 
розвитку з ресурсною базою екосистеми конкретної країни, щоб рівно-
цінно гарантувалася безпека як теперішніх, так і майбутніх поколінь. 
В цьому полягає головна ідея сталої безпеки – неперервний розвиток 
людської цивілізації в умовах збереження оточуючого природного се-
редовища.

Висновки. Глобальна трансформація світового господарства при-
звела до розгалуження шляхів подальшого розвитку, своєрідної точки 
біфуркації, проходження якої повинне за певних умов вивести глобаль-
ну економіку на якісно новий рівень. Проблеми економічної безпеки на 
глобальному і національному рівні групуються навколо центрального 
питання  – обрання однієї з двох моделей глобалізації: неоліберальної 
(несталої безпеки) або синергетичної (сталої безпеки). Обрання кон-
кретної моделі впливає на вибір відповідного типу економічного розви-
тку і системи економічної безпеки держави. У зв’язку з цим, нагальним є 
завдання переходу від економіки зростання до економіки розвитку.

1.9 Стейкхолдерська модель управління державою: 
аналіз сучасних підходів145

Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими на-
уковими або практичними завданнями. Актуальність стейкхолдерської 
моделі управління державою обумовлена наростаючою світовою кри-
зою довіри, як в бізнес-співтоваристві, так і в соціумі в цілому, що бере 
свій початок ще в глобальній економічній кризі 2008 р. Корінні зміни, 
що відбулися, в звичаях ділового обороту, етиці, методах і формах ве-
дення бізнесу довели непрацездатність управлінського підходу, засно-
ваного на нарощуванні акціонерної вартості як основної і єдиної мети 
компанії. А щільна взаємодія сучасних корпорацій в різних регіонах сві-
ту з різноманітними соціально-економічними умовами, культурними 
традиціями і політичними режимами вимушують їх вести діалог з осо-
бами, групами, організаціями, співтовариствами, іншими зацікавлени-
ми сторонами, які, піддаючись певній дії цих суб’єктів бізнесу, можуть 
активно впливати і на їх діяльність.

Ці ж процеси відбуваються і в різних світових системах державного 
управління завдяки перехресній дії деяких загальних принципів, законів і 
чинників – реплікації, подібності і т. д. Тому стейкхолдерский підхід в управ-
лінні державою є сьогодні єдино прийнятною моделлю поведінки в умовах 
активного зіткнення різних інтересів взаємодіючих груп, нестабільності 
в економічних і політичних питаннях, необхідності швидкого, гнучкого і 
адекватного реагування на зміни запитів світового ринку і локальних тор-
145 Автор Акулов-Муратов В. В.

гових мереж у зв’язку з процесами переходу влади від продавців до клієнтів 
і покупців та вимог соціуму у відвертості і прозорості цих процесів146.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких почато вирішення даної 
проблеми і на які спирається автор. Питання стейкхолдерских взаємин впер-
ше були підняті R. E. Freeman в 1984 р.147 З тих пір йде активне обговорення і роз-
робка теорії стейкхолдерских відносин148: проводяться регулярні міжнародні 
конференції149; створені спеціальні науково-технічні структури150, випускають-
ся спеціалізовані журнали151; розробляються відповідні стандарти152.

Відношення до теорії стейкхолдерских відносин не однозначно до цих 
пір: багато опонентів стверджують, що вона випередила час – її можна без-
застережно застосовувати тільки після кардинальних змін в економічній 
системі капіталізму та політичній лібералізму153.

Сплеск інтересу до цієї теорії пов’язаний з подіями глобальної еко-
номічної кризи 2008 р., коли багато її постулатів отримали своє блискуче 
підтвердження. Зараз особливий інтерес викликають трактування нової 
хвилі учених154, які доповнили класичну теорію напрацюваннями біхевіо-
ризму і постструктуралізму.

146 Детально різні аспекти стейкхолдерського підходу досліджені в роботах R. Ackoff, B. Agle, S. L. Berman, 
E. Bonson, R. Y. Cavana, M. B. E. Clarkson, T. E. Donaldson, P. F. Druker, A. A. Elias, W. M. Evan, E. R. Freeman, J.  S. 
Harrison, C. Hill, L. S. Jackson, T. Jones, T. Kochan, P. Lorange, R. Mitchell, B. Parmar, J. E. Post, L. E. Preston, M. 
Raktai, J. Rawls, S. Rubinstein, S. Sachs, J. N. Sheth, R. S. Sisodia, B. Taylor, A. C. Wicks, D. B. Wolfe, D. Wood и др.
147 Freeman R. E., 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman/Ballinger.
148 Rumelt R. P., 1974. Strategy, Structure and Economic Performance. Harvard Business School Press: Boston, 
MA.; Berman S. L., Wicks A. C., Kotha S., Jones T. M., 1999. Does stakeholder orientation matter? The relationship 
between stakeholder management models and firm financial performance. Academy of Management Journal. Oct. 99, 
Vol. 42, Issue 5, p. 488-506; Collins J., 2001. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... And Others Don’t. 
Harper/Business; Freeman R. E., McVea J., 2001. A Stakeholder Approach to Strategic Management. Darden Business 
School Working Paper No. 01-02; Hillman A. J., Keim G. D., 2001. Shareholder value, stakeholder management, and 
social issues: What’s the bottom line? Strategic Management Journal. Feb. 2001, Vol. 22, Issue 2, p. 125-139; Post 
E. J., Preston, E. L., Sachs S., 2002. Redefining the corporation: stakeholder management and organizational health. 
Stanford University Press; Freeman R. E., Wicks A. C., Parmar B., 2004. Stakeholder Theory and “The Corporate 
Objective Revisited”. Organization Science, vol. 15, No. 3, p. 364; Sisodia R. S., Wolfe D. B., Sheth J. N., 2007. Firms of 
Endearment: How World-Class Companies Profit from Passion and Purpose. Whatron School Publishing.
149 United Nations Environment Programme (UNEP). Industry as a Partner for Sustainable Development – 10 
years after Rio: the UNEP assessment. Nairobi, Paris: UNEP DTIE, 2002; World Business Council for Sustainable 
Development and Account Ability. Strategic Challenges for Business in the Use of Corporate Responsibility: Codes, 
Standards and Frameworks. Geneva, 2004; Конференція UNEP – щорічна Консультативна нарада з представника-
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Проте слід зазначити, що теорією стейкхолдерских відносин займаються, в 
основному, західні учені із США і Великобританії. Хоча зараз можна вже зустрі-
ти деякий інтерес до цієї проблематики і в наукових колах Східної Європи155.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким при-
свячується стаття. Перевірені і випробувані часом стандарти взаємин, 
що існують в бізнесі, розкривають різні аспекти стейкхолдерського підходу 
до процесу управління в стратегічному менеджменті. Що дозволяє будь якої 
державі не дуже витрачаясь сформувати свій, унікальний комплекс методик, 
процесів, ресурсів, правил, звітності і комунікації, який дає їй можливість 
щонайкраще вести ефективний діалог зі всіма зацікавленими сторонами і 
ставити довгострокові цілі для свого стійкого прогресивного розвитку.

Розбудова ефективних і взаємовигідних стосунків із стейкхолдерами, 
які можуть забезпечити державі такий стійкий взаємовигідний розвиток, 
вимагає вбудовування підсистеми управління взаємодією із зацікавле-
ними сторонами безпосередньо в систему державного управління. Тому 
необхідно, на державному рівні, розробляти власний методичний і прак-
тичний комплекс стандартів, методик і механізмів впровадження стейк-
холдерської моделі управління.

Формулювання ідеї або цілей статті (постановка завдання). Проте, у 
якості основи для безпроблемної комплементації зі світовою бізнес-спіль-
нотою, необхідно ретельно проаналізувати і вивчити наявний досвід в цій 
сфері людської діяльності. Для чого в статті і проводиться аналіз сучасних 
світових підходів до стейкхолдерської моделі управління державою.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Корпоративна соціальна відповідаль-
ність, стійкий розвиток, соціальні інвестиції, нефінансова звітність, вза-
ємодія із стейкхолдерами і місцевими співтовариствами (і їх розвиток) – 
ці теми за останні десять років стали у низці розвинених держав світу 
невід’ємним атрибутом діяльності і розкритої публічної звітності. У менш 
розвинених суспільствах, що ще не усвідомили еволюційних змін, що від-
буваються, – це декларативні гасла або дань деякій моді. Адже всі пере-
раховані теми є компонентами стейкхолдерського підходу до державного 
управління, які, так або інакше, більше двадцяти років вже застосовують-
ся в його механізмах і інструментах, що дозволяють підтримувати країні 
постійний конструктивний діалог зі своїм внутрішнім та зовнішнім ото-
ченням: неформальними співтовариствами і місцевими виборними влас-
тями, професійними союзами та іншими державами, і т. д. Суспільство 
починає усвідомлювати неспроможність підходу, орієнтованого лише на 
фінансові показники своєї діяльності, і цікавитися різними політичними, 
економічними, культурними, соціальними і ін. суб’єктами, які, будь яким 
155 Петров М. А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения // Вестн. СПбГУ. Сер. 
8.– 2004.– Вып. 2. (16).– С. 51-68; Boguslavskiy V., Arkhipov A., Perryman A. A., 2012. A stakeholder approach to 
business schools. International Business: Research, Teaching and Practice, 6 (2), pp. 59-63;  Коротецкий И., Чайкин, 
В. 2013. В фокусе: корпоративное управление и устойчивое развитие. Вестник KPMG, 4; Akulov-Muratov 
Vladyslav. Russia: The power and the people – are stakeholder relations possible? / Moldavian journal of international 
law and international relations – № 3 (33), 2014 – P. 102-157.

образом, впливають на нього, і на яких впливає його діяльність – стейк-
холдерами156.

Взаємодія держави із зацікавленими сторонами демонструє її готовність 
інвестувати в проекти свого розвитку і забезпечення власної стійкості, в 
майбутнє свого населення, партнерів і компаньйонів. Здійснення таких со-
ціальних інвестицій в значущі сфери суспільної діяльності, готовність фор-
мування механізмів і методик взаємодії з особами і організаціями, що воло-
діють відповідною інформацією і ресурсами, дозволяє адекватно і гнучко 
реагувати країні на виникаючі зовнішні і внутрішні виклики, і завдання.

Стейкхолдерській підхід реалізується державами з різними формами 
управління, відношенням до власності і сферами діяльності, потребами, 
цінностями і можливостями157. Виявлення очікувань стейкхолдеров і чітке 
формулювання довгострокових цілей, безумовно, необхідне для стійкого 
розвитку не тільки країни, але і всього її суспільства в цілому158. При цьому 
вельми істотною перешкодою на шляху реалізації стейкхолдерського під-
ходу є трудність просування цієї ідеї серед топ-менеджерів в бізнесі і вищої 
управлінської ланки представників владних структур і еліт. Ними, часто, по-
дібні програми взаємодії з місцевими співтовариствами розглядаються не як 
стратегічні інвестиції, а лише разові прояви спонсорства або добродійності159.

Системна робота у сфері побудови механізмів взаємодії із зацікавле-
ними сторонами, окрім управління проектними і соціальними ризиками, 
дозволяє державі отримувати ще і реальні конкурентні переваги. Аналіз 
міжнародної практики160 показує, що активна, прозора і регулярно здій-
снювана діяльність з реалізації соціальних інвестицій на основі передових 
стандартів і методик дозволяє інтегрувати стейкхолдерский підхід в осно-
вну діяльність держави і сприяє створенню нових цінностей, як для неї, 
так і для всіх взаємодіючих сторін.

В даний час в найрозвиненіших країнах світу існує декілька стандартів, 
рекомендацій та ін. з побудови і розвитку системи взаємодії із стейкхолде-
рами, формуванню, аудиторуванню і розкриттю звітності про результати 
взаємин із зацікавленими сторонами. Такі комплекси стандартів є прак-
тичним керівництвом, що увібрало в себе кращі історичні і сучасні прак-
тики, теоретичні розробки і результати науково-практичних досліджень 
різних наукових шкіл і напрямів, методичні висновки, а також досвід до-
кументування найважливіших кроків, процесів і результатів, пов’язаних 
з реалізацією стейкхолдерського підходу. Але всі вони базуються на під-
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