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ВСТУПНЕ СЛОВО
У ХХІ столітті світовими лідерами стають країни, які
навчилися краще за інші використовувати знання, вміння,
компетенції людей, їх здатності до подальшого навчання –
усе те, що охоплюється категорією “людський капітал”.
11 жовтня 2018р. у Сінгапурі МВФ та Світовий банк
презентували новий Індекс людського капіталу. Згідно з
цим Індексом, з 157 представлених країн Україна посіла
високе 50 місце. Значною мірою це пов’язано із започаткованими реформами систем охорони здоров’я та освіти.
Запропонована до Вашої уваги аналітична доповідь
представляє точку зору Центру Разумкова щодо системи
показників та критеріїв оцінки людського капіталу, аналізує шляхи підвищення ефективності його використання. Метою видання є необхідність дати
відповідь на питання, чому зростає роль людського капіталу в майбутньому
розвитку України та яким чином людський капітал впливає на багатство
країни.
Доповідь аналізує широкий спектр факторів, що безпосередньо впливають на якість інституційних реформ та соціально-економічних стратегій, спрямованих на розвиток людського капіталу, зокрема, реформування
сфер охорони здоров’я та освіти, стан розвитку української науки та ін.
Аналізуються шанси переходу до соціальної політики, яка, спираючись на
якість людського капіталу, мала б стати рушієм соціально-економічного
зростання. Досліджується динаміка міграційних процесів, які наразі перетворюються на загрозу не лише розвитку людського капіталу, але й розвитку економіки та національній безпеці у цілому. У доповіді наводяться
результати соціологічного дослідження ставлення громадян України до
реформ освіти, охорони здоров’я та соціальної політики.
Головний висновок нашого дослідження цілком очевидний – недостатня
увага до розвитку людського капіталу призводить до значних суспільних витрат, завдає збитків добробуту людей, обмежує можливості сталого
зростання та ефективності управління. Без інвестицій у своїх громадян неможливо забезпечити потужний економічний розвиток країни. Це становить
серйозний виклик для нашої держави.
Водночас, в Україні ще є значні резерви для розвитку людського капіталу. Завдання полягає в тому, щоб задіяти усі наявні політичні інструменти,
здійснити значні інституційні перетворення у соціально-економічній сфері,
щоб розвинути і використати цей потенціал на благо українського суспільства.
Анатолій РАЧОК,
Генеральний директор Центру Разумкова
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ПЕРЕДМОВА
ɋɭɱɚɫɧɟ ɥɸɞɫɬɜɨ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɧɨɜɟ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɝɥɨɛɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɦɿɧ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɡɦɿɧɢ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɿɡɤɨ ɜɿɞɫɬɚɸɬɶ ɜɿɞ ɡɦɿɧ ɜ
ɬɟɯɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɚ ɮɨɪɦɭɽ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɥɸɞɢɧɭ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɝɥɨɛɚɥɶɧɿɩɪɨɰɟɫɢ
Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɪɚɣɜɟɪɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɋɚɦɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɹɞɪɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ± ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɜɱɟɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ
ɭɦɨɜɢɞɥɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɿɜɢɫɨɤɨʀɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹ
Ʌɚɭɪɟɚɬ ɇɨɛɟɥɿɜɫɶɤɨʀ ɩɪɟɦɿʀ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɋɚɣɦɨɧ Ʉɭɡɧɟɰ ɩɢɫɚɜ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ
ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɪɢɜɭ ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱ
ɧɨɝɨɭɤɥɚɞɭɜɤɪɚʀɧɿɦɚɽɛɭɬɢɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣɥɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥ1Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɨɜɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɦɢ ± ɧɢɡɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɢɡɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɧɟɪɨɡɜɢɧɭɬɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ   ɿ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɤɥɚɞɿɜ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɿ ɤɪɚʀɧɢ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɦɨɠɭɬɶ ɭɜɿɣɬɢ ɞɨ
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɈȿɋɊ ɥɢɲɟ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɤɪɚʀɧ ɳɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɨɩɨɜɧɹɬɶ ɱɢɫɥɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ2 Ɋɟɲɬɚ
ɬɚɤ ɿ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɭ ³ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ´ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ
ɞɨ³ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ´ɧɟɩɨɬɪɚɩɥɹɬɶ
Ɍɨɦɭɧɟɞɢɜɧɨɳɨɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɭɟɤɨɧɨɦɿɤɭɛɚɠɚɸɬɶɫɬɜɨɪɢɬɢɜɫɿɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɜɿɬɶ ɫɥɚɛɨɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɤɢɚɜɞɚɥɨɫɹɰɟɬɿɥɶɤɢɨɞɢɧɢɰɹɦ
ɍɫɿ ɭɫɩɿɲɧɿ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɦɢ ɳɨ ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɸɬɶ ɩɨɱɢɧɚɥɢ ɡ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɡ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ± ɡ ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿɬɚɦɞɟɜɨɧɚɛɭɥɚɜɢɫɨɤɨɸ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɚɧ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɫɭɦɧɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɫɬɪɿɦɤɨ ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɫɬɚɪɿɽ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɽ ɬɪɭɞɨɜɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɬɪɚɱɚɽ ɍɤɪɚʀɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ
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ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ
ɨɫɜɿɬɢ ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɫɬɚɱɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɭɫɿɯ
ɝɚɥɭɡɹɯɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
³ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɥɚ ɫɬɚɬɢ ɩɪɨɰɜɿɬɚɸɱɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɞɨɯɨɞɨɦ ɉɪɨɬɟ ɜɨɧɚ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɡ ɛɿɞɧɿɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ´3 Ɍɚɤɢɣ ɧɟɜɬɿɲɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ
ɡ¶ɹɜɢɜɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ Atlantic Council Ɋɨɡɜɢɬɨɤ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɧɚɩɪɹɦɿɜɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɥɤɨɦɧɿɜɟɥɸɸɬɶɫɹɧɚɬɥɿɦɨɪɚɥɶɧɨʀɤɪɢɡɢ
ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɩɭɫɬɨɲɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɝɚɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɜɢɦɢɪɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ ɭ
ɥɿɞɟɪɚɯ ɩɨ ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɇɟ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
Ɋɟɮɨɪɦɢɧɟɡɞɚɬɧɿɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɭɦɨɜɚɯɩɨɲɢɪɟɧɧɹɤɨɪɭɩɰɿʀ ɡɚɜɢɳɟɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɢɡɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɉɪɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɡɦɨɜɢ ɧɿɠ ɫɩɪɚɜɢ ɇɚɜɿɬɶ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ ɨɥɿɝɨɩɨɥɿʀ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɭɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɧɚɭɤɭ
ɩɟɪɟɞɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸɨɫɧɨɜɧɢɯɮɨɧɞɿɜ
ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɿ ɬɢɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɱɟɪɩɚɧɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɨɬɟ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɬɢɩɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɚɣɠɟɧɟɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɜɤɪɚɣɧɢɡɶɤɨɝɨɪɿɜɧɹ
ɿɹɤɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɇɟ ɜɢɪɿɲɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɩɟɪɟɩɨɧɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ±
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ȼɿɧ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɜɢɫɨɤɭ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɫɬɪɢɦɭɽ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɜ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɟɧɱɭɪɢɫɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɰɿɜ ɩɨɞɚɜɥɹɽ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ɿɧɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɍ ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɨɦɭ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ
ɫɜɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɿɧɧɨɜɚɬɨɪɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ ± ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ
ɫɜɨɛɨɞɭɬɚɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɇɚɪɚɡɿ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɿɣ ɍɪɹɞɭ ɩɪɨɬɟ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɜɿɧ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ
ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ
ɿɝɧɨɪɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɿɞɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɫɿɦ¶ʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɨɱɚɥɢɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ
ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɛɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪɿɜ ɛɟɡ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɦɟɠ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ
ɪɿɡɤɨ ɡɧɢɡɢɥɢ ɞɨɪɟɮɨɪɦɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɨɪɨɬɢɥɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɬɚɤ ɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɊɭɣɧɭɜɚɧɧɹɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɧɨɜɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ
3
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ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɦɨɠɟ
ɜɬɪɚɬɢɬɢɨɞɧɟɿɡɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯɞɠɟɪɟɥɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ
ɑɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɟɜɞɚɱ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿɟɤɨɧɨɦɿɰɿɜɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɿɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɨɳɨ±ɩɪɹɦɢɣɧɚɫɥɿɞɨɤɧɢɡɶɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɢɡɶɤɨʀ
ɜɿɞɞɚɱɿɜɿɞɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɜɧɶɨɝɨ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɹɤɨʀ ɫɬɨʀɬɶ ɥɸɞɢɧɚ ± ɞɿɣɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɞɚɬɧɢɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɫɢɥɢ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɥɸɞɫɬɜɚ Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ
ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɣɨɝɨɨɰɿɧɤɢɬɚɨɛɥɿɤɭɚɬɚɤɨɠɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɣɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɨɦ
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɫɬɚɪɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɫɜɨɽɱɚɫɧɨɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɧɨɜɿɩɪɨɛɥɟɦɢɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɩɿɞɱɚɫ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɛɟɡ
ɪɨɡɪɨɛɤɢɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɍɪɚɦɤɚɯɰɿɽʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɜɚɠɥɢɜɨɩɟɪɲɡɚɜɫɟɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɛɚɡɭɝɥɢɛɢɧɧɭ
ɨɫɧɨɜɭɣɨɝɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɚ ɡɦɿɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ
ɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬɶ
ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɿɫɢɫɬɟɦɧɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹɿɫɬɪɚɬɟɝɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤɚ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɹɞɪɨɦ ɧɨɜɨʀ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɜɿɬ ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɢ ɡɚɪɚɡ ɠɢɜɟɦɨ ɰɟ ɫɜɿɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ɋɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɡɚɩɟɤɥɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɿ ɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɫɚɦɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫ ɇɚɪɚɡɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɮɬɚ ɝɚɡ ɚɛɨ
ɦɟɬɚɥ ɟɤɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ± ɟɤɫɩɨɪɬɟɪ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ± ɫɜɿɞɨɦɨ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ȱ ɰɟ
ɧɟɬɿɥɶɤɢɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɚɥɟɣɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɞɟɦɨɧɬɚɠɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ
Ɍɨɦɭɍɤɪɚʀɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɚɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɚɡɦɿɧɚɩɚɪɚɞɢɝɦɢɫɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ
ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɚɬɢɦɭɬɶ
ɜɢɫɨɤɚɹɤɿɫɬɶɠɢɬɬɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɿɜɢɫɨɤɚɹɤɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ȱɫɬɨɪɿɸ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ
ɜɿɞɿɪɜɚɬɢ ɜɿɞ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Ⱥɧɚɥɿɡ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɯɬɨ ɦɢ
ɬɚɤɿ ɧɚ ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɳɨ ɡɪɨɛɢɥɢ ɯɬɨ ɜɢɧɭɜɚɬɢɣ ɳɨ ɧɚɦ ɪɨɛɢɬɢ ɿ ɳɨ ɡ ɧɚɦɢ ɛɭɞɟ
ɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
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1. НОВІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ ɞɟɞɚɥɿ
ɜɚɝɨɦɿɲɭ ɦɚɣɠɟ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɭ  ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹ
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɧɨɫɿɽɦ ɹɤɢɯ ɽ ɥɸɞɢɧɚ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤɿ
ɧɚɪɚɡɿ ɫɬɚɸɬɶ ɪɭɲɿɹɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ʀɯ ɩɪɿɨɪɢ
ɬɟɬɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ Ɍɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɚɪ
ɤɟɪɨɦ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɬɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɛɚɡɢɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɚɥɟɣɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɧɚɨɫɧɨɜɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɉɢɬɚɧɧɹɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɪɢɫɜɹɱɭɽɬɶɫɹ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɹɤ
ɨɞɧɿɣ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ȱɞɟɹ ɩɪɨ
ɬɟ ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɧɚɪɚɡɿ ɩɨɜɟɪ
ɬɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɚɤɬɢɜ ɳɨ
ɩɪɢɧɨɫɢɬɶɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣɞɨɯɿɞ
1.1. Основні характеристики людського капіталу
ȼɢɞɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɍ ɏɏȱ ɫɬ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɛɚɝɚɬɫɬɜɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɨɫɿɞɚɽ ɨɞɧɟ ɡ
ɩɟɪɲɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ɬɟɨɪɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɫɧɭɸɱɿ ɬɟɨɪɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ
ɪɭɲɿɣɧɨʀɫɢɥɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɬɟɨɪɿɹ ³ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ´ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɹɤɿɫɧɨɧɨɜɨʀɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɉɪɢɰɶɨɦɭɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜɩɨɧɹɬɬɹ³ɥɸɞɫɶɤɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ´ɩɨɜɧɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɉɨɧɹɬɬɹ ³ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ´ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɥɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɚɥɟ ɣ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɥɸɞɢɧɭ Ⱥɞɠɟ ɫɚɦɟ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɜɨɛɨɞɭ
ɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɨɬɟɧɰɿɚɥɤɨɠɧɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹ1
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ Ɍɒɭɥɶɰɚ
76FKXOW ɨɞɧɨɝɨɿɡɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜɬɟɨɪɿʀɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɜɥɸɞɫɶɤɢɣ
1

Доклад о человеческом развитии 2016. – UNiLibrary, https://www.oecd-ilibrary.org/economic-and-socialdevelopment/2016_58f3a150-ru.
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ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ ɫɬɚɽ ɜɚɝɨɦɿɲɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ Ɂɚ
ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɹɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚ ɹɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɛɿɞɧɨɫɬɿ2
Ɍɒɭɥɶɰ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɹ
ɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɭ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɤɚɩɿ
ɬɚɥɿɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦɡɧɚɧɶȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɿɜɿɧɲɨɦɭɫɟɧɫɿɜɿɞɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɥɸɞɟɣɡɧɢɠɟɧɧɹɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿɜɿɞɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɥɿɦɚɬɭɿɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɜɿɞɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɉɟɪɲɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ
ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɿɫɬɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ3 Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨ ɥɸɞɫɶɤɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ ɫɬɚɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɜ ɪɪ4 ɋɩɪɚɜɚ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɚɝɚɬɨ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɪɨɡ
ɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɚɤɬɢɜ ɳɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɞɨɯɿɞ Ʌɸɞɢɧɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɫɬɚɥɚ
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ± ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɡɧɚɧɧɹ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ
ɹɤɿ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɧɟ ɽ ɬɨɜɚɪɨɦ ɝɪɨɲɢɦɚ ɚɛɨ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɰɸ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɦɢɧɭɥɭ ɮɨɪɦɭ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ
ɥɚɞɭ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ± ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɳɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ± ɫɬɚɸɬɶ ɭɫɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɱɚɫɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɦɢɫɥɢɬɶ
ɜɢɧɹɬɤɨɜɨɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɪɢɧɤɨɜɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɬɟ ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏɏ ɫɬ ɛɭɥɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɜɿɫɿɦ ɮɨɪɦ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɣ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɬɚ
ɮɿɡɢɱɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ5
Ɍɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶ
ɤɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɍɫɟ ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɨɝɨɳɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚɨɬɪɢɦɚɥɚɜɿɞɩɪɢɪɨɞɢɚɳɨɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨɥɸɞɶɦɢ
Ɍɚɤɢɣ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɨɤɪɟɦɿ ɞɚɧɿ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ ɚɛɨ
ɧɚɛɭɬɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɫɜɿɞ
ɱɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɚɰɿ ɚɥɟ ɣ ɩɪɨ ɲɢɪɨɤɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɨɜɚɪɧɨɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɤɨɥɢ ɜɫɟ ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɝɪɨɲɚɯ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɽ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɩɿɞɫɬɚɜɚ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɞɨɯɨɞɭ
Ɍɪɢɜɚɸɬɶɞɢɫɤɭɫɿʀɫɬɨɫɨɜɧɨɦɟɠɿɫɧɭɸɱɢɯɩɨɧɹɬɶɩɪɨɤɚɩɿɬɚɥɢɩɪɨɬɟɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɽɞɢɧɿɜɬɨɦɭɳɨɧɟɿɫɧɭɽɠɨɞɧɨɝɨɜɢɞɭɤɚɩɿɬɚɥɭɭɜɿɞɪɢɜɿɜɿɞɥɸɞɢɧɢ
2

Guide on Measuring Human Capital. Prepared by the Task Force on Measuring Human Capital. – United Nations
ECE/CES/2016/2/Add.2, Economic Commission for Europe, 2016, https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/
consultationDocs/HumanCapitalGuide%20Global%20Consultation-v1.pdf .
3
Витоки концепції людського капіталу можна знайти у працях англійського економіста В.Петті в роботі
“Політична арифметика (1676р.), https://ekonomstat.ru/uchebnoe-posobie-po-istorii-statistiki/474-politicheskajaarifmetika.html.
4
Сучасна теорія людського капіталу була сформульована перш за все у працях американського економіста Г.Беккера, автора дослідження “Людський капітал” (1964р.), якому в 1992р. було присуджено
Нобелівську премію з економіки, Т.Шульца “Людський капітал: питання політики та можливості дослідження”
(Schultz T. Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities. In: Human Resources. Fiftieth Anniversary
Colloquium .VI. N. Y /1975) та Г.Беккер “Человеческий капитал” (Becker G. Human Capital. NY., L., 1975).
5
Бурдьё П. Формы капитала. – Социологическое пространство Бурдьё, http://bourdieu.name/bourdieuforms-of-capital.
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6

Знання, вміння,
навички

Зв’язки, норми,
цінності соціальних
груп, дотримання
зобов’язань, довіра

Регулювання
доступу до ресурсів

Мобілізація
колективної дії,
представлення
інтересів

Людський

Соціальний

Адміністративний

Політичний

a 11 a

Унікальні здатності
і спеціальні знання,
які безпосередньо
використовуються
у виробництві
продукту, що
випускається

Інтелектуальний

Інституційний стан

Статусні групи

Посадові структури

Соціальні кола

Політична

Корпоративна

Мережева

Окремі індивіди

Культурнонормативна

Класовий

Стратифікаційні
системи

Сукупність
працездатного
населення

Фізичні та
психологічні якості

Інформаційні
структури
суспільства

Медичні показники

Високоосвідчена
частина населення
з більш високим
рівнем освіти

–

Довіра, зв’язки,
Може бути частиною Культурнорепутація, добре ім’я будь-якого капіталу символічна

Партії, суспільні рухи Структури лідерства

Корпоративна
організація

Мережеві зв’язки

Компетенції індивідів Дипломи, розряди,
патенти, ліцензії

Знаки та символи,
що впізнаються

Матеріальні цінності. Права власності
Засоби виробництва,
товари, гроші

Об’єктивований стан

Системи наукових
проектних устранов,
накопичувачеві
інформації

Генетичні

Пояснення

Висування

Призначення (на
посаду)

Створюється та
накопичується
всередині
соціальних груп

Створюється та
накопичується
індивідом

Виховання

Створюється,
накопичується
індивідами та
соціальними
групами

Методи створення

Бурдьё П. Формы капитала. – Социологическое пространство Бурдьё, http://bourdieu.name/bourdieu-forms-of-capital.

Здатність до праці

Фізичний

Символічний

Капітал, що
сприймається
символічно

Практичне знання,
навички соціалізації

Культурний

6

Виробництво
прибутку.
Максимальна
ліквідність

Економічний

Зміст,
інкорпорирований
стан

Порівняльні характеристики різних видів капіталу

Патенти ноу-хау,
торгові марки

Рівень здоров’я та
працездатності

Оцінка публічного
впливу

Політична активність

Посадовий рівень,
масштаб корпорації

Включеність
до мереж їх
характеристики

Показники освіти,
економічної
активності, стану
здоров’я

Рівень престижу,
середа та час
соціалізації

Грошова оцінка,
фізичні одиниці

Способи
вимірювання
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Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ³ɥɸɞɫɶɤɿɪɟɫɭɪɫɢ´ɩɟɪɲɡɚɜɫɟɡɜɟɪɬɚɸɬɶɭɜɚɝɭɧɚɬɚɤɿʀɯɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
• ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ± ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿ ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɫɯɿɞɧɨʀ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ
• ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ± ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɿɬɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɨɪɨɫɥɢɯɥɸɞɟɣ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɩɪɢɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ 
• ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ± ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɨɜɿɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɯ ɰɿɧ
ɧɨɫɬɟɣɿɧɨɪɦɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɭɫɿɯɫɮɟɪɚɯɠɢɬɬɹ
ɉɨɧɹɬɬɹ ³ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ´ ɫɬɚɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ
ɤɨɥɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɚɰɹ ɡɟɦɥɹ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɜɿɞɿɣɲɥɨɧɚɞɪɭɝɢɣɩɥɚɧɿɞɟɞɚɥɿɱɚɫɬɿɲɟɞɥɹɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɬɟɪɦɿɧɢ³ɤɚɩɿɬɚɥ´³ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ´
ɑɿɬɤɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɫɤɥɚɞɧɨ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɰɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ³ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹ ʀɯ ɫɦɢɫɥɨ
ɜɢɯ ɩɨɥɿɜ´ ³əɤɳɨ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɛɭɞɭɱɢ ɜɬɿɥɟɧɢɦ ɜ
ɨɱɟɜɢɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɬɨ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɽ ɦɟɧɲ ɩɨɦɿɬɧɢɦ ȼɿɧ
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɢɱɤɚɯ ɿ ɡɧɚɧɧɹɯ ɧɚɛɭɬɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɨɦ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɠɟ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɳɟ ɦɟɧɲ ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɿɫɧɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ´7 ɬɚɛɥɢɰɹ
³ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ´ 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɍ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɋɢɫɬɟɦɢ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɋɇɊ 8 Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɈɈɇ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɽ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦɢ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɜɢɝɿɞɏɨɱɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɞɿɸɱɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɋɇɊɥɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥɧɟɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɞɨɱɢɫɥɚɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜɭɧɚɫɥɿɞɨɤɬɨɝɨɳɨɜɿɧ
• ɧɟɽɮɿɡɢɱɧɢɦɤɚɩɿɬɚɥɨɦ
• ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɫɜɨɽɧɢɦ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɧɟ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ
ɜɿɞ ɨɞɧɿɽʀ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ FDQQRW WUDQVIHUUHG WR RWKHUV  ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɨɛɪɚ
ɠɚɬɢɫɹɭɛɚɥɚɧɫɚɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɧɚɹɤɢɯɥɸɞɢɩɪɚɰɸɸɬɶ
• ɧɟɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɜɢɦɿɪɭ
• ɧɟ ɫɭɦɿɫɧɢɣ ɡ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɬɪɚɧɫ
ɚɤɰɿʀɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɭɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
7

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. – Общественные науки и современность, 2001г.,
№3, с.124. Більш докладно про соціальний капітал див. розділ 7 “Формування соціального капіталу як чинник
збільшення продуктивності людського капіталу” цієї доповіді.
8
Дополнения и поправки к Системе национальных счетов 1993 года. – Департамент по экономическим и
социальным вопросам, Статистический отдел ООН, ОЭСР, МВФ, Серия F/2/Rev.4, https://unstats.un.org/unsd/
publication/Seriesf/seriesf_2rev4_add1r.pdf.
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Визначення людського та соціального капіталу
Соціальний капітал

Людський капітал9
ОЕСР
Знання, кваліфікації, навички та інші якості, якими
володіє індивідуум і які важливі для господарської
діяльності10

Норми і суспільні відносини, оформлені в соціальних
структурах, які дозволяють людям погоджувати свої
дії для досягнення поставлених цілей11

Світовий банк
Сукупність знань, професійних якостей, досвіду,
якими володіють індивідууми і які роблять їх
“економічно продуктивними”. Людський капітал
може бути збільшений за рахунок вкладень в освіту,
охорону здоров’я, професійну підготовку12

Належить до норм і мережевих зв’язків, що
дозволяє здійснювати колективні дії; охоплює
інститути, взаємини і звичаї, що визначають якість і
кількість громадських зв’язків

Група високого рівня із зайнятості та соціального виміру ЄС
Знання, навички, компетенції, притаманні
індивідуумам, які сприяють особистому,
громадському, економічного добробуту

Мережі, участь у громадському житті разом
з нормами, що поділяються іншими особами,
цінностями, звичками, звичаями, які сприяють
співпраці всередині або між групами для досягнення
загальних цілей13

Дослідники королівського технологічного інституту (Стокгольм)
Сукупність соціальних мереж/відносин, норм і
цінностей, які створені, зібрані, поширюються через
ці мережі14
Економічний словник Penguin Dictionary of Economics
людський капітал визначає як “навички, здатність
та вміння, які має людина і які дозволяють їй
отримувати дохід”. Таке визначення підкреслює стан
людини, який формується завдяки інвестиціям у
людський капітал15
9

Керівництво з виміру людського капіталу економічної комісії ООН наводить вичерпний перелік визначень
людського капіталу, що характеризує його економічну природу. Див.: Guide on Measuring Human Capital.
Prepared by the Task Force on Measuring Human Capital. – United Nations ECE/CES/2016/2/Add.2, Economic
Commission for Europe, 2016, https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/consultationDocs/HumanCapitalGuide%
20Global%20Consultation-v1.pdf.
10
The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital. – OECD, 2001, http://www.oecd.org/site/
worldforum/33703702.pdf.
11
Там само. Див. також: Scrivens K., Smith С. Four Interpretations of Social Capital: An Agenda for
Measurement. – OECD Statistics Working Papers, 2013, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/four-interpretationsof-social-capital_5jzbcx010wmt-en.
12
Измерение человеческого капитала: передовые инициативы и будущие проблемы. – Экономический и
Социальный Совет ООН, Европейская экономическая комиссия, Конференция европейских статистиков,
61-я пленарная сессия, Женева, 10-12 июня 2013г., https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/
ces/2013/5_R_.pdf.
13
Social Capital. – European Council, Special EUROBAROMETER №223, 2005, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/archives/ebs/ebs_223_en.pdf.
14
Building Social Capital for Social Entrepreneurship. – Annals of Public and Cooperative Economics, 2012, vol.83,
issue 1, pp.101-116, https://www.researchgate.net/publication/227371116_Building_Social_Capital_For_Social_
Entrepreneurship.
15
Guide on Measuring Human Capital. Prepared by the Task Force on Measuring Human Capital. – United Nations
ECE/CES/2016/2/Add.2, Economic Commission for Europe, 2016, https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/
consultationDocs/HumanCapitalGuide%20Global%20Consultation-v1.pdf.
a 13 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɚɛɨ ɿɧɲɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɥɸɞɢɧɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɳɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
ɞɨɯɿɞ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭ ɬɚɤ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɪɢ ɜɢɞɢ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɜɥɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
• ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɡɚɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢ
• ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɦɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɿɽɬɢɱɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɠɢɬɥɨɜɢɯɭɦɨɜ
• ɜɢɬɪɚɬɢɧɚɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶɡɚɜɞɹɤɢɹɤɢɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɦɿɝɪɭɸɬɶɡɦɿɫɰɶɡɧɢɡɶɤɨɸ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ
Ɂ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɪɿɜɟɧɶɿɡɚɩɚɫɡɧɚɧɶɥɸɞɢɧɢɬɢɦɫɚɦɢɦɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɨɛɫɹɝɿɹɤɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɠ ɭ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɪɚɰɹ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɬɟɦɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɹɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɮɿɪɦɢ
ɬɚɤ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɧɚɞɚɽ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫɚɦɟ ɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɹɤɿ ɽ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɬɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟ
ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɧɟɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ
ɞɨɯɿɞɜɿɞɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɋɚɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ³ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ´ ɞɨɩɨɦɨɝɥɨ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɱɨɦɭ ɫɟɪɟɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɫɬɚɠɟɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ
ɦɿɫɰɿ ɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɽ ɧɢɠɱɨɸ ɿ ɱɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɜɚɤɚɧɫɿɣɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɫɭɜɚɧɶ ɚ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɣɦɿɜ
ɿɡɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɪɢɧɤɭ16
16

Глибокий аналіз проблем виробничої підготовки було зроблено Дж.Мінцером (Mincer Jacob). Згідно з
його оцінками, обсяг інвестицій у підготовку на виробництві можна порівняти з обсягами інвестицій у
формальну освіту. Норми її віддачі також не поступаються нормам віддачі формальної освіти. Див.: Investment
in Human Capital and Personal Income Distribution (Инвестиции в человеческий капитал и персональное
распределение дохода), https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/258055.
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Компоненти та схеми формування людського капіталу згідно
з визначенням ОЕСР17
Інвестиції в людський
капітал упродовж життя
Виховання дітей
Освіта

Людський капітал,
втілений в індивідах
Знання

Блага, обумовлені інвестиціями
в людський капітал
Економічні

Ринкова діяльність
Неринкова діяльність

Виробниче навчання

Навички

Інформаційне навчання

Вміння

Неекономічні особистісні) Суб’єктивний добробут

Здібності

Неекономічні (соціальні)

Охорона здоров’я
Міграція

Здоров’я
Обізнаність громадян
Бажання співробітництва

ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɨɪɿɣ ɟɧɞɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɥɸɞ
ɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɚɡɨɦɡɧɨɜɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɱɟɪɟɡɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɋɚɦɟɬɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ
ɩɨɜɢɧɧɨ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɣɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɩɪɢɹɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤɿɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɧɚ
ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɚɥɟ ɣ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯɁɚɭɦɨɜɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀɰɿɧɢɧɚɧɨɜɿɬɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɟɦɩɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɝɨ
ɭɫɮɟɪɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶ
ȱɫɧɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɿɫɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɿ
ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɬɢɦ ɳɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɬɢɦ ɳɨ ɹɤɿɫɧɢɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɭɽ ɤɪɚɳɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ Ɍɚɤɨɠ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɚɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤɭ
ɫɬɜɨɪɢɥɚɞɟɪɠɚɜɚɞɥɹɫɜɨʀɯɝɪɨɦɚɞɹɧ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɽɜɢɳɨɸɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸɮɿɡɢɱɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɆɿɠɧɚɪɨɞɧɿɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɳɨ ɡ ɪɨɫɬɨɦ ɞɭɲɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɭ ɥɸɞɢɧɭ
ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɚɥɟ ɜ ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɧɨɜɭ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɜɝɨɪɭ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɿɞɞɚɱɿ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɽ
8ɨɛɪɚɡɧɭɮɨɪɦɭ18
Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɚɽ ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɨɸ ɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɟɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦɢ
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ19 ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɲɨ ɿɧɨɞɿ ɭɪɹɞɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɨɦɢɥɤɨɜɿ
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɨɠɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ
17

Руководство по измерению человеческого капитала. – ООН, Целевая группа по измерению человеческого
капитала, Нью-Йорк и Женева, 2016г., https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20166_R.pdf.
18
Проблемы развития человеческого капитал в современном социальном поле Украины: организационный
аспект. – Народная украинская академия, Харьков, 2016г., 3542 с.
19
Knack S., Keefer Ph. Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. – Quarterly
Journal of Economics, 1997, Vol. 112, №4, р.1251-1288.
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ɛɿɥɶɲ ɲɜɢɞɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ
ɞɟɪɠɚɜɢɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ20ɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɱɚɫɬɨɩɪɨɛ
ɥɟɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɫɚɦɟ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɞɟɦɨ
ɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɉɟɜɧɿ ɩɪɨɜɚɥɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ
ɪɟɮɨɪɦ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ³ɜɬɪɚɱɟɧɨʀ ɥɚɧɤɢ´ ɜ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɫɩɿɯɢ ɡ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ Ɍɚɤɨɸ ³ɜɬɪɚɱɟɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ´
ɽ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɚɬɚɤɨɠɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɦɚɽ ɛɚɝɚɬɨ
ɜɢɦɿɪɿɜɿɦɨɠɟɧɚɛɭɜɚɬɢɫɹɪɿɡɧɢɦɢɲɥɹɯɚɦɢ±ɞɨɦɚɜɭɱɛɨɜɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɧɚɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɬɨɳɨ əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɭ ɥɸɞɢɧɭ ɽ
ɨɫɜɿɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɩɨɲɭɤ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ Ɉɫɜɿɬɚ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɛɿɥɶɲɭɽ
ɨɛɫɹɝ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɣɨɝɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɦɿɝɪɚɰɿɹ
ɿ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɰɿɧ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɜɿɞɬɜɨɪɸɽɣɨɝɨɜɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɤɨɥɿɧɧɹɯ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɨɧɹɬɬɸ
ɧɨɪɦɢ ɜɿɞɞɚɱɿ ȼɨɧɨ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɡ ɧɨɪɦɨɸ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɚ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɋɚɦɟɬɟɨɪɟɬɢɤɢɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɜɢɯɨɞɹɬɶɡɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨ
ɬɟ ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɨɫɜɿɬɭ ɭɱɧɿ ɬɚ ʀɯ ɛɚɬɶɤɢ ɩɨɜɨ
ɞɹɬɶɫɟɛɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɬɨɛɬɨɩɪɨɪɚɯɨɜɭɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɜɢɝɨɞɢɬɚɜɬɪɚɬɢ
Ɍɚɤɭ ɧɨɪɦɭ ɜɿɞɞɚɱɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɢɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɞɜɨɦɚ
ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ
ɉɪɹɦɟ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɝɿɞ ɿ ɜɢɬɪɚɬ21 ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɬɢɯ ɯɬɨ
ɦɚɽ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɬɢɯ ɯɬɨ ʀʀ ɧɟ ɦɚɽ Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɬɪɚɬ ɨɤɪɿɦ ɩɪɹɦɢɯ
ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɬɪɚɱɟɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ ɪɨɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɰɿɧɧɿɫɬɶɱɚɫɭɬɢɯɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹɳɨɜɢɬɪɚɱɟɧɢɣɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ȼɬɪɚɱɟɧɿ ɡɚɪɨɛɿɬɤɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ ɫɭɦɚɪɧɢɯ
ɜɢɬɪɚɬɧɚɧɚɜɱɚɧɧɹ
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ³ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ´ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɧɨɪɦɢ
ɜɿɞɞɚɱɿ 22 ± ɨɩɢɫɭɽ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨɯɨɞɿɜ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ʀʀ ɨɫɜɿɬɢ23 ɬɪɭɞɨ
ɜɨɝɨɫɬɚɠɭɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨɱɚɫɭɬɨɳɨ
20

Полищук Л., Меняшев Р. Экономическое значение социального капитала. – Вопросы экономики, 2011г.,
№12, с.46-65.
21
Becker G. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. – Journal of Political Economy, Supplement, 1962,
№70, http://www.nber.org/chapters/c3733.pdf. Г.Беккер инвестиции в человеческий капитал. Теоретический
анализ. – http://methodology.chat.ru/becker1.htm)
22
Mincer J. Schooling, Experience, and Earnings. – National Bureau of Economic Research, Columbia University
Press, 1974, http://www.nber.org/chapters/c3693.pdf.
23
Оцінки внутрішніх норм віддачі критикувалися за те, що високі заробітки працівників освіти можуть свідчити не про корисність отриманих навичок і знань, а є наслідком природничої обдарованості або належності
до більш заможних сімей. Тим не менш, емпіричний аналіз вказує на те, що і фактор здібностей, і фактор
соціального статусу не відіграють великої самостійної ролі. Вплив є лише опосередкованим, залежить
від обсягу та якості отриманої освіти.
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Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɢɩɿɜ ɜɢɞɿɜ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɦɿɤɪɨ
ɪɿɜɧɹɯ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚ ɫɿɦ¶ʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɭɬ
ɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɧɚ ɜɫɿɯ
ɪɿɜɧɹɯ ɍ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ24
Види людського капіталу
Накопичений запас особливих і спеціальних знань, професійних навичок,
що дозволяють людині отримати додаткові доходи

Індивідуальний
Мікрорівень
Корпоративний

Національний

Накопичений організацією спеціальний та особливий, порівняно з конкурентами, індивідуальний людський капітал, а також особливі управлінські
та інтелектуальні технології, включаючи інформаційні, що підвищують конкурентоспроможність організації

Сукупність працездатного населення. Частина інноваційних (креативних) трудових ресурсів, накопичені конкурентоздатні, високопродуктивні
інноваційна система, інтелектуальний капітал та інноваційні техМакрорівень знання,
нології в усіх сферах життєдіяльності, а також висока якість життя, що
забезпечує конкурентоспроможність економіки країни на світових ринках
в умовах глобалізації

Ʌɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥɦɚɽɫɤɥɚɞɧɭɜɧɭɬɪɿɲɧɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɚɫɢɫɬɟɦɭɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
Показники людського капіталу
Натуральні

Вартісні
За етапами інвестиційного процесу
За показниками обсягу вкладень у людський капітал
За показниками величини накопиченого капіталу
За показниками ефективності функціонування людського капіталу
За можливістю кількісної оцінки

Кількісні

Якісні
За ступенем впливу

Прямі

Опосередковані
За способом отримання показників

Спостерігаються емпірично
(статистичні)

Такі, що розраховуються (за
попередніми)

Такі, що оцінюються (отримуються на
основі експертних оцінок

За способом побудови показників
Агреговані

Синтетичні
За формою вираження показників

Абсолютні

Відносні

24

Корчагин Ю. Человеческий капитал как интенсивный социально-экономический фактор развития личности,
экономики, общества и государственности. – Высшая школа экономики, Научный семинар “Человеческий
капитал как междисциплинарная область исследований”, Москва-Воронеж 2011г.
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Внутрішня структура людського капіталу
Мікрорівень
Людина

Макрорівень
Організація

Національна економіка

Освіта (натуральні показники)
1. Кількість років навчання
(рівень формальної освіти)
2. Рівень знань

1. Чисельність і частка фахівців
з середньою, вищою та другою
вищою освітою
2. Освітня ємкість виробництва
(форд освіти організації/
валовий випуск)

1. Кількість учбових закладів
(за рівнями)
2. Чисельність викладачів та їх
частка в зайнятому населенні, число
випускників ЗВО, частка осіб з вищої та
середньою спеціальною освітою

Освіта (вартісні показники)
1. Прямі витрати особи на
отримання освіти
2. Особистісна внутрішня норма
віддачі

1. Витрати на навчання
співробітників
2. Середні витрати на навчання
одного співробітника (на рік)
3. Освітня ємкість (фонд освіти
організації/валовий прибуток)

1. Осяг і частка витрат на освітні
програми ВВП/бюджету (за рівнями)
2. Витрати в розрахунку на одного
студента/учня
3. Фонд освіти (число людино-років
навчання, вартість навчання)

Наука (натуральні показники)
1. Особистісні наукові
досягнення (публікації, гранти,
премії, цитування)
2. Особистісний науковий статус
(вчений ступінь, звання, посада)

1. Чисельність і частка
персоналу, зайнятого науковими
дослідженнями
2. Вихід наукової продукції

1. Чисельність зайнятих у науці та
науковому обслуговуванні, їх частка в
зайнятому населенні
2. Чисельність наукових працівників, їх
частка в чисельності зайнятих у науці
та науковому обслуговуванні
3.Чисельність докторів і кандидатів
наук, їх частка в чисельності наукових
працівників

Наука (вартісні показники)
1. Доходи від наукової
діяльності

1. Витрати на підготовку
(залучення) консультантів
(вчених)
2. Доходи від реалізації наукової
продукції

1. Об’єми і частка витрат на науку у
ВВП
2. Об’єми і частка витрат на науку з
бюджету та інших джерел
3. Витрати на одного зайнятого в науці

Інноваційна діяльність і підприємництво (натуральні показники)
1. Природні творчі здібності
2. Підприємницькі здібності
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1. Чисельність і частка
персоналу, зайнятого НДДКР
2. Частка нової продукції,
коефіцієнт оновлення продукції
3. Якість продукції
4. Кількість патентів, авторських
прав, рацпропозицій

1. Чисельність працівників, зайнятих
НДДКР, їх частка в чисельності
зайнятого населення
2. Частка “інформаційних” працівників
у чисельності зайнятого населення
3. Об’єм виробництва нової інформації
4. Кількість винаходів, патентів
авторських прав на рік (на 100 тис.
зайнятих)
5. Кількість створених зразків нової
техніки
6. Кількість уперше використаної нової
техніки
7. Кількість поданих заявок на
винаходи
8. Кількість уперше використаних
винаходів
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Внутрішня структура людського капіталу
Мікрорівень
Людина

(продовження)

Макрорівень
Організація

Національна економіка

Інноваційна діяльність і підприємництво (вартісні показники)
1. Особисті витрати на винахідну
діяльність
2. Дохід від винахідної
діяльності
3. Величина підприємницького
доходу (прибутку)
4. Особистісна (внутрішня)
норма віддачі

1. Частка інтелектуальної
власності в уставному капіталі
2. Витрати на НДДКР
3. Фонд стимулювання
інновацій, винаходів
4. Витрати на маркетинг
5. Доходи від продажу
авторських прав, патентів,
ліцензій
6. Об’єм і частка від продажу
новаторської продукції
7. Монопольна рента від
використання ноу-хау
8. Рівень рентабельності

1. Об’єм інтелектуальної власності
2. Об’єм і частка витрат на НДДКР у
ВВП (бюджети)
3. Витрати на впровадження нових
технологій
4. Ефективність втілення нової
технології
5. Економічний ефект від втілення
досліджень
6. Доходи від продажу авторських
прав, патентів, ліцензій
7. Доходи від експорту наукоємної
техніки і технологій
8. Витрати з фонду підтримки малого
та венчурного підприємництва
9. Величина та частка підприємницьких
доходів у НД

Професійна підготовка (натуральні показники)
1. Професіоналізм
2. Кваліфікація
3. Виробничий стаж (досвід)
4. Час зайнятості впродовж
року
5. Тривалість роботи на
робочому місці

1. Професійно-кваліфікаційний
склад персоналу, його
чисельність
2. Продукція на одного
зайнятого
3. Кількість відпрацьованого
часу на одного працівника
4. Якість продукції
5. Об’єми готової продукції, що
експортується

1. Професійно-кваліфікаційний склад
2. Рівень функціональної грамотності
населення
3. Очікувана тривалість трудового
життя
4. Чисельність зайнятих і безробітних,
їх рівень
5. Кількість відпрацьованого часу на
рік
6. Об’єм і структура експорту

Професійна підготовка (вартісні показники)
1. Особисті витрати на набуття
професії і кваліфікації
2. Приріст доходів унаслідок
підвищення кваліфікації
3. Особистісна норма віддачі

1. Витрати на підготовку,
перепідготовку та підвищення
кваліфікації персоналу
2. Ефективність заходів з
підготовки персоналу
3. Приріст прибутку внаслідок
перепідготовки персоналу
4. Продуктивність праці
5. Втрати від браку та
рекламацій
6. Втрати від аварій

1. Суспільна продуктивність праці
(ВВП на душу населення)
2. Витрати на програми підготовки/
перепідготовки за рахунок фонду
зайнятості
3. Частка витрат на підготовку/
перепідготовку у ВВП
4. Доходи від експорту
5. Втрати від аварій
6. Втрати ВВП від неучасті безробітних
в економічній діяльності
7. Суспільна (соціальна) норма віддачі
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Внутрішня структура людського капіталу
Мікрорівень
Людина

(продовження)

Макрорівень
Організація

Національна економіка

Здоров’я (натуральні показники)
1. Стан здоров’я
2. Фактори ризику (хронічні
захворювання, шкідливі
звички)
3. Працездатність
4. Кількість непрацездатних
днів на рік

1. Втрати робочого часу
внаслідок хвороби
2. Кількість оздоровчих і
спортивних заходів

1. Середня тривалість життя
2. Смертність за різними причинами
3. Природний приріст населення
4. Чисельність і частка працездатного
(непрацездатного) населення
5. Рівень захворюваності населення
6. Втрати робочого часу внаслідок
хвороби, травматизму, догляду за
хворими

Здоров’я (вартісні показники)
1. Особисті витрати на
підтримку здоров’я
2. Втрати доходу внаслідок
непрацездатності
3. Особистісна норма віддачі
від вкладень у здоров’я

1. Витрати на оздоровчі заходи
2. Витрати на заходи з охорони
праці та техніки безпеки
3. Витрати на виплати листів
непрацездатності
4. Втрати доходів унаслідок
непрацездатності
співробітників
5. Витрати на доплати на
здоровий образ життя

1. Об’єм і частки витрат на охорону
здоров’я у ВВП (бюджети)
2. Втрати ВПН унаслідок
непрацездатності та смертності
3. Витрати на профілактичні заходи
4. Витрати на екологічні програми
5. Суспільна норма віддачі від
інвестицій в охорону здоров’я

Мобільність (натуральні показники)
1. Адаптаційний потенціал
2. Особиста мобільність
3. Середній страж роботи на
одному місті

1. Мобільність усередині
організації – горизонтальна,
вертикальна
2. Плинність кадрів. Середній
виробничий стаж персоналу
3. Частка працівників з
середнім стажем: до одного
року, більше 10 років

1. Масштаби професійної мобільності
2. Масштаби міжгалузевої мобільності
3. Масштаби територіальної
мобільності
4. Масштаби міжнародної мобільності
5. Середня тривалість роботи на
одному робочому місці
6. Обіг сукупної робочої сили
7. Середній час пошуку роботи

Мобільність (вартісні показники)
1. Особисті витрати на зміну
місця проживання
2. Витрати на пошук місця
роботи
3. Вигоди від місця роботи
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1. Витрати на набір персоналу
2. Втрати від плинності
3. Витрати на мобільність
усередині організації

1. Приріст ВВП внаслідок мобільності
населення
2. Втрати ВВП внаслідок “плинності
мізків”
3. Витрати на облаштування мігрантів
4. Трансакційні витрати ринку праці
5. Суспільна нормовіддача від
мобільності

НОВІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɬɢɩɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɤɨɸ ɬɢɩɨɥɨɝɿɽɸ
ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɜɚɠɚɽ
ɩɪɨɰɟɫɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɩɚɫɢɜɧɢɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ± ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɧɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ
ɹɤɢɣ ɧɟ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ± ɬɜɨɪɱɢɣ ɤɪɟɚɬɢɜ
ɧɢɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ Ɇɿɠ ɰɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭɿɫɧɭɸɬɶɩɪɨɦɿɠɧɿɡɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸɫɤɥɚɞɨɜɿ
Типи людського капіталу
Негативний людський капітал
деструктивний (активно заважає процесам розвитку)
Індивідуальний

Накопичений запас особливих і специфічних знань, навичок, моральних і психологічних відхилень людини, що дозволяють їй отримувати доходи та інші блага за рахунок протиправної, аморальної або некомпетентної дії, а також дії, що заважає творчій
діяльності інших.
До таких осіб можуть бути віднесені некомпетентні управлінці, фахівці, особи з
вищою освітою та вченими званнями, діяльність яких завдає шкоди економіці та
суспільству

Корпоративний

Накопичений організацією негативний індивідуальний людський капітал, застарілий
або неефективний інтелектуальний капітал, застарілі управлінські технології та інші
інтелектуальні технології, що призводять до збитків, неконкурентоспроможної продукції і послуг, негативним результатам для працівників, організації, економіки та суспільства в цілому. Це капітал неінноваційних, нерентабельних організацій, які знижують
сукупний національний людський капітал.
Виникають в умовах відсутності конкуренції та дійсного контролю

Національний

Негативна частка індивідуального та корпоративного капіталу, корумповані державні інститути, некомпетентні та корумповані чиновники, неефективні державні
управлінські технології, неефективна частина системи виховання, науки, охорони
здоров’я, безпеки, низька якість життя, застарілі та неефективні інструменти
інтелектуальної праці
Пасивний
споживацький людський капітал (не бере участі в інноваційних процесах)
Частка низько конкурентоспроможного та некреативного людського капіталу
будь-якого рівня, яка переважно спрямована на самовиживання і самовідтворення і
не бере участі в інноваційних процесах розвитку
Інноваційний (креативний) позитивний людський капітал
Визначається як накопичувальний та такий, що забезпечує позитивну віддачу
від інвестицій у процеси розвитку та зростання. Зокрема від інвестицій у підвищення
і підтримку якості життя населення, зростання інноваційного та інституційного
потенціалів

Ⱦɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɿɫɬɨɬɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɮɚɯɿɜ
ɰɿɜ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɛɚɡɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɪɢɫ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɧɢɡɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɢɧɤɨɜɿɫɤɥɚɞɨɜɿɡɨɤɪɟɦɚɟɬɢɤɭɩɪɚɰɿɬɚɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨɚɬɚɤɨɠɧɟɝɚɬɢɜɧɿɬɪɚɞɢɰɿʀ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɧɟɪɨɡɜɢɧɭɬɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɫɟɜɞɨɨɫɜɿɬɚ
ɩɫɟɜɞɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɫɟɜɞɨɤɭɥɶɬɭɪɚ ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɟɬɢɤɢ ɩɪɚɰɿ
ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɡɧɚɧɶ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɡɞɚɬɟɧ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹ
a 21 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɟɥɿɬɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ
ɫɚɦɟ ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɋɚɦɟ ɟɥɿɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶ
ɲɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɪɢɹɽ ɬɨɦɭ ɹɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ± ɲɥɹɯɨɦ
ɩɪɨɝɪɟɫɭɚɛɨɪɟɝɪɟɫɭ ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ 
ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɦɿɧ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨ
ɰɟɫɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɥɹɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɽɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɞɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɢɡɶɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ
Ɍɚɤ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ± ɰɟ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɧɟɡɞɚɬɧɢɯ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɥɸɞɟɣ ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭ ɧɟɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɢɣ ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɢɣ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿɽɸ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɸ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɸ ɚɛɨ ɧɟɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ ɿɞɟɨ
ɥɨɝɿɽɸɬɨɳɨ
1.2. Основні методи оцінки людського капіталу
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ³ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ´ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ
ɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɣɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ Ȼɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɞ
ɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɧɢɦ ɜɢɝɨɞɚɦɢ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɪɨɡ
ɪɨɛɤɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɢɧɿɲɧɿɯ
ɡɧɚɧɶɭɰɿɣɫɮɟɪɿ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɤɿɥɶɤɿɫɧɨɨɰɿɧɢɬɢɫɤɿɥɶɤɢɜɤɪɚʀɧɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɫɤɥɚɞɧɨ
ɬɨɦɭɳɨɜɚɠɤɨɨɰɿɧɢɬɢɹɤɣɨɝɨɪɚɯɭɜɚɬɢ
Ɂɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɳɨ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɤɨɧɰɟɩ
ɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɪɨɛɨɤ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɰɿɧɨɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɭ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɳɟ ɧɟɩɨɜɧɨ ɚ ɬɿ ɨɰɿɧɤɢ ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ
ɜɭɸɬɶɫɹ ɽ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɦɢ Ɍɚɤ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɰɿɥɟɣ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɇɢɡɤɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɞɨɯɨɞɿɜ  ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɚɪɬɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɞɟɹɤɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬ
ɪɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɪɢɦɭɲɭɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɚɛɨ ɥɢɲɟ
ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɚɛɨ ɧɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɝɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɨ
ɚɤɬɢɜɿɜɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹȱɫɚɦɟɨɰɿɧɤɢɜɦɟɠɚɯɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɚɝɚɬɫɬɜɚɧɚɪɚɡɿɽɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɨɫɭɧɭɬɢɦɢ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɨɰɿɧɤɚ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɚɦɟ
ɧɚɪɿɜɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɨɛɬɨɧɚɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ
Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɧɚɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ ɳɨ ɡɚ ɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ±
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɚɣɦɚɽ ɜɿɞ  ɞɨ  ɬɨ ɩɟɪɲ ɡɚ
ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɬɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɹɤɚ ɽ ɫɚɦɨɸ ɜɟɥɢɤɨɸ ɬɨɛɬɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
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ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɿ ɫɚɦɟ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ Ɉɬɠɟ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɪɨɡɜɢ
ɬɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚ ɜɠɟ ɩɨɬɿɦ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜɬɚɨɫɜɨɽɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
Основні визначення національного багатства
Світовий банк

У 1990р. під керівництвом Світового банку було сформовано групу експертів, яка
просувала нову розширену концепцію національного багатства та були сформульовані
методологічні принципи розрахунку різних елементів національного багатства25.
Національне багатство це “вартісна оцінка сукупності створених і накопичених видів
капіталу: людського, природного та фізичного (останнім часом додається також фінансовий капітал)”.
Назви складових національного багатства не є усталеними та неодноразово змінювалися. У звіті за результатами 2005р., згідно з розширеною концепцією трактування
й оцінки національного багатства (total wealth), у його складі виділяються три види
капіталів: вироблений (або виробничий) капітал (рroduced capital) – машини, обладнання, інфраструктура, міська земля; природний капітал (natural capital) – земля,
корисні копалини, біоресурси; неречовий (або нематеріальний) капітал (intangible
capital) – людський, соціальний, інституціональний капітали та чисті іноземні активи26.
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Метолодогічні
Національне багатство – макроекономічний показник, представлений у грошовому
пояснення
виразі як сукупність активів, що створено та накопичено суспільством, і які мають ринкову
Держстату
цінність і можуть обмінюватися на гроші або інші блага.
України
Масштаби, структура і якісний рівень національного багатства визначають економічну могутність країни, потенціал її наступного соціально-економічного розвитку.
Національне багатство включає: (а) природні ресурси; (б) виробничі активи (фізичний
капітал, матеріальні цінності); (в) людський капітал.

Інститут
“Національне багатство – потенціал соціально-економічного розвитку країни, що
економіки та
є сукупністю наявних у державі ресурсів, на які встановлено право власності держави,
прогнозування юридичних і фізичних осіб – резидентів даної країни, що використовуються або
НАН України
можуть бути використані для забезпечення реалізації економічних інтересів фізичних та юридичних осіб з метою суспільного розвитку, за винятком непогашених
28
зовнішніх фінансових зобов’язань” . До якого включають:
1) природно-ресурсний потенціал (у складі якого необхідно розрізняти земельні, водні,
біотичні, рекреаційні, мінерально-сировинні та паливно-енергетичні ресурси й екологічну
місткість довкілля);
2) людський потенціал;
3) основний капітал (основні засоби підприємств, організацій і населення, нематеріальні
активи), об’єкти незавершеного капітального будівництва та оборотні кошти в запасах
товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ);
4) елементи фінансового капіталу, які впливають на обсяг національного багатства
(у т.ч. чисті іноземні активи депозитарних корпорацій).
25

Expanding the Measure of Wealth: indicators of environmentally sustainable development. – The World Bank.
Washington, 1997, http://documents.worldbank.org/curated/en/555261468765258502/Expanding-the-measure-ofwealth-indicators-of-environmentally-sustainable-development.
Згідно з оцінкою Світового банку, у 1995р. в 192 країнах частка фізичного капіталу дорівнювала в
середньому 16% загального обсягу багатства. Вагоміше значення має людський капітал, частка якого
наприкінці ХХ ст. зросла до 80% у сукупному національному багатстві. У розвинутих країнах у людський
капітал вкладалось близько 70% усіх інвестицій, у фізичний – 30%. Основну частку інвестицій у людський
капітал здійснює держава.
26
Див.: The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millen nium. –
The World Bank, Washington, DC, 2011, https://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/Resources/
ChangingWealthNations.pdf.
27
Методологічні положення зі статистики. – Держстат України, вип.1, 1996р., 674 с., http://www.ukrstat.gov.ua/
metod_polog/titul.html.
28
Бобух І., Луцков В. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства. – Актуальні
проблеми економіки, 2012р., №5, с.68-78.
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ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɚ ɡɧɚɣɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ29 Ɉɞɧɚɤ ɱɚɫɬɨ
ɱɟɪɟɡɩɨɦɢɥɤɢɭɜɢɦɿɪɚɯɡɪɨɛɥɟɧɢɯɪɚɧɿɲɟɜɢɫɧɨɜɤɢɩɪɨɜɩɥɢɜɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɛɿɥɶɲ
ɩɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɨɤ ɜɩɥɢɜɭ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ30 ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɏɨɱɚ ɰɿ ɞɚɧɿ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɿɪ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɨɧɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɨɠɭɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ
ɧɚɲɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ31 ɏɨɱɚ ɬɚɤɨɠ
ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɫɬɚɽ ɬɟɪɦɿɧ
³ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ´ɧɚɩɪɨɬɢɜɚɝɭɬɟɪɦɿɧɭ³ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹ´Ɉɫɤɿɥɶɤɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɞɧɢɯ ɣ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ  ɩɪɨɬɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ±
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɹɤɿɫɧɿɡɦɿɧɢɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɫɮɟɪɿɩɨɫɥɭɝ 
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК32
Сутність економічного розвитку полягає в поступових якісних змінах економіки,
виробництва, освіті, науки, культури, добробуту населення. Зміни несуть позитивний
структурний характер. Стратегія економічного розвитку має всеохоплюючий характер.
Економічний розвиток – багатоплановий процес. Економічна політика держави не може
зосереджуватися лише на одній галузі економіки, виробництва або соціальній сфері, вона
має проводитися по всім напрямам.
Основні показники економічного розвитку:
¾ ВВП і ВНП;
¾ Рівень життя населення;
¾ Конкурентоспроможність економіки;
¾ Продуктивність праці;
¾ Вартість людського капіталу на душу населення;
¾ Позиції у світовій економіці;
¾ Рівень корупції;
¾ Частка сировинної економіки;
¾ Оцінка світовими рейтинговими агенціями;
¾ Кількість основних видів продукції на душу населення.
29

Countries commit to strong action on human capital to drive economic growth. – The World Bank, October 20,
2017,
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/20/countries-commit-to-strong-action-on-humancapitalto-drive-economic-growth.
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Inclusive Wealth Report 2014. Measuring progress toward sustainability. – UNU-IHDP, UNEP, Summary for
decision-makers, http://www.ihdp.unu.edu/docs/Publications/Secretariat/Reports/SDMs/IWR_SDM_2014.pdf.
31
Flabbi L., Gatti R. A Primer on Human Capital. – Policy Research Working Paper 8309, Human Development Global
Practice Group, January 2018, http://documents.worldbank.org/curated/en/514331516372468005/pdf/WPS8309.pdf.
32
Шумпетер Й. Теория економического развития. – М.: Прогресс, 1982г., http://alexpol-institute.com.ua/wpcontent/uploads/2015/07/SHumpeter-Teory%60ya-e%60konomy%60cheskogo-razvy%60ty%60ya.pdf.
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Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɜ
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɐɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɿɜɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɮɿɡɢɱɧɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ Ɍɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɰɿɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɫɥɚɛɤɨ
ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɿɡɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ
ɨɞɢɧɢɰɸ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɡɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɿɫɬɨɬɧɨ ɪɿɡɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɿ
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ33 ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɞɥɹɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɪɚɡɢ
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɬɚ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ȯɞɢɧɿ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɫɬɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚ
ɬɢɫɹ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ ɪɨɤɿɜ ɤɨɥɢ ɛɭɥɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɋɊɇ 34 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨ
ɜɚɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɈɈɇ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈɈɇ
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ  ɞɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ
ɽɞɢɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ Ɋɚɞɚ ɈɈɇ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɰɿɥɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ Ɋɚɞɢ ɈɈɇ ɰɿ ɰɿɥɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɤɪɚɳɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɮɚɤ
ɬɨɪɿɜ ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɨɰɿɧɰɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɨɫɜɿɬɢ ɏɨɱɚ ɜɫɿ ɰɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɩɚɫɿɜɥɸɞɫɶɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɦɚɤɪɨɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ȼȼɉ ɈɈɇɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀɭɜɚɝɢɞɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɫɟɪɟɞɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɬɚɿɧɞɢɜɿɞɿɜ35
ɈɈɇ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɚɩɚɫɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɚɥɟ ɣ ʀɯ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɜ ɱɚɫɿ ɞɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɥɨɫɬɿ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɛɿɥɶɲɬɨɱɧɿ³ɜɢɦɿɪɢ´ɡɦɿɧɭɥɸɞɫɶɤɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɬɚɤɢɦɢ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɹɤ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɨɝɨ ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɜ ɱɚɫɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɫɬɿɣɤɢɦ36 ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ
33
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿɧɜɟɫ
ɬɢɰɿɣ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɿ ɫɬɚɪɿɧ
ɧɹɦɧɚɫɟɥɟɧɧɹ37
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɇɨɜɚɬɨɪɫɶɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɝɚɬɫɬɜɚɪɨɥɿɣɨɝɨɨɤɪɟɦɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɭɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɚɯ
ɿ ɬɚɤɢɯ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW)38
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜɨɰɿɧɤɢɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɡɨɤɪɟɦɚɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿɡɧɚɧɧɹ
ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɨɛɪɚɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɦ
ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɰɟ ± ɧɚɭɤɚ ɨɫɜɿɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ
ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚɤɨɠ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ ɬɚɤɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɹɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɟɥɿɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɬɚ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɭ ɦɚɥɢɣ ɬɚ ɜɟɧɱɭɪɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɡ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɜɨɛɨɞɢ
Ⱥɧɚɥɿɬɢɤɚɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɡɜ ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɨɰɿɧɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢ
ɡɚɞɚɧɿɣ ɧɨɪɦɿ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɉɨɬɿɦɡɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɞɧɿɦɚɸɬɶɜɚɪɬɿɫɬɶɡɟɦɥɿɤɨɪɢɫɧɢɯɤɨɩɚɥɢɧ ɥɿɫɨɜɢɯ ɿ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɫɥɹ
ɱɨɝɨɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɥɚɫɧɟɜɚɪɬɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɊɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚɡɚɬɚɤɨɸɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɛɿɞɧɿɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ
ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɚ ɜ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ± ɬɪɢ ɱɜɟɪɬɿ Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ39 ɪ  ɭ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ  ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ  ± ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɿ ɥɢɲɟ
±ɫɢɪɨɜɢɧɧɨɦɭ
ɍ ɪ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɛɪɨ
ɛɭɬɭ ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɨɰɿɧɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ  ɤɪɚʀɧ
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ³ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɧɚɰɿɣ"´40 ɤɪɿɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
37

Измерение человеческого капитала: передовые инициативы и будущие проблемы. – Экономический и
Социальный Совет ООН.
38
Expanding the measure of wealth. – The World Bank, 1997; Kunte A. and others Estimating National
Wealth: Methodology and Results. – The World Bank, 1998, http://documents.worldbank.org/curated/en/
555261468765258502/pdf/multi-page.pdf.
39
World Development Report 1997. The State in a Changing World. – The World Bank, Oxford:
Oxford Univ. Press, 1997, June, – 226 p., http://documents.worldbank.org/curated/en/518341468315316376/
pdf/173000REPLACEMENT0WDR01997.pdf.
40
Where is the wealth of nations. Measuring Capital for the 21st Century. – The World Bank, 2006,
http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf.
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ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɪɪ ɛɭɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɟɪɲɚ
ɨɰɿɧɤɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɤɨɩɢ
ɱɟɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɛɚɝɚɬɫɬɜɚɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ ³ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ
ɫɜɿɬɭ´ ɧɚɞɚɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɥɚɪɚɯ ɋɒȺ ɜ ɰɿɧɚɯ ɪ  ɋɟɪɟɞ
 ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɦɚɸɬɶ ɋɒȺ ±  ɬɪɥɧ ɞɚɥɿ ɡɿ ɡɧɚɱ
ɧɢɦ ɜɿɞɪɢɜɨɦ ɿɞɭɬɶ əɩɨɧɿɹ ɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ  ɬɪɥɧ ɿ  ɬɪɥɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɣɠɟ ɜ  ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ Ɋɨɫɿʀ ɣ ɭ 
ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɭɫɿɞɿɜ ɬɚ ɨɰɿɧɟɧɟ ɜ  ɬɪɥɧ Ɂɦɿɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɡɚ ɪɪ ɱɚɫɬɤɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɪɨɫɥɚ ɡ  ɞɨ  ɱɢɫɬɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ± ɿɡ 
ɞɨ  ɚ ɪɟɱɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ± ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɡ  ɞɨ  ɬɚɤɨɠ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ
ɭɜɿɞɧɨɫɧɨɦɭɜɢɦɿɪɿɩɪɢɪɨɞɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ±ɿɡɞɨ41
Національне багатство та його структура в окремих країнах світу
за оцінками Світового банку
(у цінах 2005р.)42
Національне
багатство
($ млрд.)

Людський
(неречовий)
капітал, %

Чисті фінансові
активи,
%

Речовий
(вироблений)
капітал, %

217 623,2

85,4

-0,9

13,6

1,9

Японія

70 116,1

72,7

2,2

24,8

0,4

Німеччина

45 127,4

79,9

1,1

18,0

1,0

Велика Британія

39 907,5

87,3

-1,1

12,8

0,9

Франція

35 698,8

82,1

0,4

16,0

1,5

Італія

29 205,5

81,4

-0,9

18,0

1,5

Китай

25 091,3

46,4

1,5

31,3

20,9

Канада

17 399,4

77,0

-0,6

16,7

6,9

Бразілія

14 752,4

69,0

-2,2

14,3

18,9

Індія

11 5335,9

56,6

-1,0

18,8

25,7

Росія

10 471,1

33,3

-0,3

24,2

42,8

1 380,3

52,8

-1,1

24,7

23,5

США

Україна

Природничий
капітал,
%

ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɪ43 ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɯ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɭ ɪ ɿ ɪ44 ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɠɨɜɬɟɧɶ ɪ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ
41

Шумська С. Національне багатство України у вимірі показників СНР. – Фінанси України, 2012р., №4, с.27-40.
The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millennium. – The World
Bank, Washington, DC, 2011, https://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/Resources/ChangingWealth
Nations.pdf.
43
Human Capital: The Greatest Asset of Economies on the Rise. – The World Bank, April 3, 2017, http://www.
worldbank.org/en/news/opinion/2017/04/03/human-capital-the-greatest-asset-of-economies-on-the-rise.
44
Людський капітал оцінюється як величина отриманих доходів упродовж останнього строку трудового
життя людини, тому цей показник враховує охорону здоров’я та освіту.
42
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ɿ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɭ ɧɢɡɶɤɨɞɨɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ45 ɇɚ ɞɨɥɸ ɠɿɧɨɤ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɦɟɧɲ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɿɥɶɲ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ
ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭɡɚɪɚɯɭɧɨɤɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɧɚ
Ɉɰɿɧɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɉ(&3 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɈȿɋɊ
Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɈȿɋɊ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɧɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɤɪɚɳɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɍ ɫɜɿɬɥɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟ
ɪɟɫɭ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɈȿɋɊ ³ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ´46
ɪ  ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɚɛɿɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɚɧɢɯ ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɿɫɬɨɬɧɢɦɢ ɩɪɨɝɚɥɢɧɚɦɢ ɜ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢɡɛɨɪɭɞɚɧɢɯɡɚɧɨɜɢɦɢɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢɬɚɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɁɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɭɧɚɫɬɭɩɧɿɣɞɨɩɨɜɿɞɿ³Ȼɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹɧɚɪɨɞɿɜ´47 ɛɭɥɨɪɨɡɲɢɪɟɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɡɦɟɬɨɸ  ɨɩɢɫɭɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɿ ɞɨɛɪɨɛɭɬ   ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɮɭɧɤɰɿɣ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɚɧɿ ɰɿɽʀ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɛɭɥɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ
ɩɪɨɟɤɬɢɈȿɋɊɜɨɛɥɚɫɬɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɿɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɛɨɬɚ ɈȿɋɊ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɪɢɜɚɥɚ ɭ ɞɜɨɯ
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ48 ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɭɱɧɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɨɰɿɧɤɢ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ ɭ ɲɤɨɥɚɯ 3URJUDPPH IRU ,QWHUQDWLRQDO 6WXGHQW $VVHVVPHQW
3,6$  ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɰɿɧɤɢ ɡɧɚɧɶ ɞɨɪɨɫɥɢɯ 3URJUDPPH
IRU WKH ,QWHUQDWLRQDO $VVHVVPHQW RI $GXOW 3,$$&49  ɉɟɪɲɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɝ
ɪɚɦɢ 3,$$& ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɭ ɪ ɉɪɨɝɪɚɦɚ 3,$$& ɬɚɤɨɠ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɈȿɋɊ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɟɧɨɫɬɿ
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ,QWHUQDWLRQDO$GXOW/LWHUDF\6XUYH\,$/650 
ɒɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɮɿɡɢɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿɈȿɋɊ
³ɉɨɝɥɹɞ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ´ (GXFDWLRQ DW D *ODQFH51  ɈȿɋɊ ɜɟɞɟ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɰɿɧɤɢ
45

Countries commit to strong action on human capital to drive economic growth. – The World Bank,
October 20, 2017, https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/20/countries-commit-to-strong-action-onhuman-capital-to-drive-economic-growth.
46
Human capital investment. An International Comparison. Сentre for educational research and innovation. –
OECD, 1998, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264162891-en.pdf?expires=1537870830&id=id&accnam
e=guest&checksum=623CA5CB31684252ED3646B6D6A8F623.
47
The Well-being of Nations. The role of human and social capital. – OECD, 2001, http://www.oecd.org/site/
worldforum/33703702.pdf.
48
Human capital and its measurement. The 3rd OECD World Forum on “Statistics, Knowledge and Policy”
Charting Progress, Building Visions, Improving Life Busan, Korea, 27-30 October 2009, http://www.oecd.org/site/
progresskorea/44111355.pdf.
49
Survey of Adult Skills (PIAAC), http://www.oecd.org/skills/piaac.
50
International Adult Literacy Survey (IALS), https://nces.ed.gov/surveys/ials.
51
Education at a Glance. – Centre for Educational Research and Innovation, https://www.oecd-ilibrary.org/education/
education-at-a-glance_19991487.
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ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɧɚɩɪɚɰɸ
ɜɚɧɧɹ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ
ʀɯɜɩɥɢɜɭɧɚɪɢɧɨɤɩɪɚɰɿ
ɍ ɪ ɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɡ ɧɢɡɤɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɝɟɧɰɿɣ
ɈȿɋɊ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɝɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɣɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸ
ɜɚɧɧɹɩɪɢɞɚɬɧɨʀɞɥɹɩɨɪɿɜɧɹɧɶɤɪɚʀɧɬɚʀʀɩɨɞɚɥɶɲɨʀɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɚɩɪɨɛɚɰɿʀɧɚɛɚɡɿ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɈȿɋɊ52 ɉɪɨɟɤɬ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ Ʉɨɧɫɨɪɰɿɭɦɭ ɡ  ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ɈȿɋɊ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɜɨɯ ɤɪɚʀɧ  ɧɟ ɱɥɟɧɿɜ
ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ȯɜɪɨɫɬɚɬɚ ɿ ɆɈɉ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɲɨʀ ɮɚɡɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɉɪɨɟɤɬɭ ɛɭɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɜɪ
ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɩɿɞɯɿɞ ȾɠɨɪɝɟɧɫɨɧɚɎɪɚɭɦɟɧɿ53
ɹɤ ɬɚɤɢɣ ɳɨ ɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ54
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɰɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɜɟɫɬɢ ɜ ɽɞɢɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ʉɪɿɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɰɟ ± ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢ
ɜɚɥɿɫɬɶɠɢɬɬɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɫɜɿɬɢɬɚɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ
ПІДХІД ДЖОРГЕНСОНА-ФРАУМЕНІ55
Наприкінці 1980 - 90-х років виходять роботи Джоргенсона і Фраумені, в яких
викладено методики оцінки людського капіталу на основі обліку доходів. Під час своїх
розрахунків Джоргенсон і Фраумені виокремили п’ять різних етапів життєвого циклу:
перша – від 0 до 4 років – на цій стадії людина не навчається і не працює;
друга – від 5 до 13 років – на цій стадії людина може вчитися, але не може працювати;
третя – від 14 до 34 років – на цій стадії людина може і учитися, і працювати;
четверта – від 35 до 74 років – на цій стадії людина може працювати;
п’ята – від 75 років і старші – на цій стадії людина не навчається і не працює.
Поточні заробітки перших двох груп дорівнюють 0, а у віці від 75 років і старше
не лише поточні, але й майбутні заробітки дорівнюють 0. Відповідно, для індивіда віком
74 років наведене значення життєвих заробітків збігається з його поточною заробітною платою.
Людський капітал відповідно можна обчислювати за формулою для представників
четвертої групи (35-74 років), які вже не навчаються, а просто працюють56.
52

Human Capital and its mtasurement. The 3rd OECD World Forum on “Statistics, Knowledge and Policy” Charting
Progress, Building Visions, Improving Life Busan, Korea, 27-30 Oct. 2009.
53
Капелюшников Р. Сколько стоит человеческий капитал России? – Высшая школа экономики, Москва,
2012г., https://www.hse.ru/data/2012/10/10/1247084655/WP3_2012_06_f.pdf.
54
З використанням зазначеного підходу зміни в запасах людського капіталу можуть описуватися в термінах інвестування в цей капітал (освіта), вибуття (смертність і міграція) і переоцінка під впливом ринкових
факторів (зміни в доходах, що одержують працівники з різними рівнями освіти).
55
Измерение человеческого капитала: передовые инициативы и будущие проблемы. – Экономический и
Социальный Совет ООН.
56
Гвоздева М., Казакова М., Киблицкая Т. Понятие человеческого капитала и его эволюция в истории
экономической мысли. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации”, Москва, 2017г., с.20-21, ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rnp/
wpaper/051733.pdf.
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ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɟɤɬɭ ɈȿɋɊ ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ³ɪɢɧɤɨɜɚ´ ɱɚɫɬɢɧɚ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɩɪɨɛɢ ɨɰɿɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ³ɧɟɪɢɧɤɨɜɭ´ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿ
ɟɮɟɤɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɧɟ ɛɪɚɥɢɫɹ 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɞɜɨɯ ɪɿɡɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ± ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɟ ɞɪɭɝɢɣ ɟɮɟɤɬ ɩɟɪɟɜɚɠɭɜɚɜ
ɩɟɪɲɢɣɩɨɫɬɭɩɨɜɨɫɬɚɜɚɥɢ³ɛɿɞɧɿɲɢɦɢ´
ɉɪɨɟɤɬ ɈȿɋɊ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɡɧɚɱɧɢɣ ɤɪɨɤ ɭɩɟɪɟɞ ɭ ɩɥɚɧɿ ɜɚɪɬɿɫɧɨɝɨ
ɜɢɦɿɪɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɍ ɧɶɨɦɭ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɚɪɬɿɫɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ³ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ´ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ȼɿɧ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɥɟ ɣ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɹɤ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɥɸɞɫɶɤɢɦ
ɤɚɩɿɬɚɥɨɦɭɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɤɪɚʀɧɿɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɩɨɪɿɜɧɹɧɶ
ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɈȿɋɊ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɥɿɞ
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ³ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ´ 6RFLDO 2XWFRPHV
RI /HDUQLQJ)57 ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɈȿɋɊ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɭɦɿɧɶ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɞɨ
ɫɹɠɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɹɤɚ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɈȿɋɊ ɡ ɧɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɈȿɋɊ ³Ɂɚ ɤɪɚɳɟ ɠɢɬɬɹ´ 0HDVXULQJ :HOOEHLQJ DQG
3URJUHVV:HOOEHLQJ5HVHDUFK)58
Ɉɰɿɧɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȼɱɟɧɢɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɭɥɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɨ ɩɨɬɨɱɧɭ ɬɚ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɭ ɱɚɫɬɢɧɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ59 Ɉɛɱɢɫɥɸɸɱɢ
ɩɨɬɨɱɧɿ ɡɚɬɪɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɨɛɪɚɥɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɢɞɚɬɤɢ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɢɞɚɬɤɢ ɮɨɧɞɭ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɞɚɬɤɢ ɮɨɧɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɋɬɚɧɨɦɧɚɪɜɱɟɧɿɨɰɿɧɢɥɢɥɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥɍɤɪɚʀɧɢɭɬɪɥɧɝɪɧ
 ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ  ɩɪɢɱɨɦɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɧɚɭɤɨɜɰɿɜɩɨɫɬɿɣɧɨɡɪɨɫɬɚɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦɪɪ±ɧɚɬɪɥɧɝɪɧ 
Ɂɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɜɱɟɧɢɯ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ
ɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟɛɚɝɚɬɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɨɰɿɧɸɜɚɥɨɫɹɜɬɪɥɧɝɪɧ60ɚɛɨɬɪɥɧ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɊȺɇ
Ʌɇɽɫɬɽɪɨɜɚ ɬɚ ȽȺɲɢɪɨɜɨʀ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏȱ ɫɬ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɹɤ ɫɭɦɚ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɿɦɟɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ
ɮɨɧɞɿɜ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɰɿ  ɪɨɤɿɜ´
ɫɬɚɧɨɜɢɜ  ɬɪɥɧ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ  ɬɨɞɿ ɹɤ
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ɭ ɊɎ ±  ɬɪɥɧ   Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ±  ɬɪɥɧ   Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ ±
 ɬɪɥɧ  61 Ɍɚɤɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɨɰɿɧɤɚɯ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɚ ɜɱɟɧɢɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ
ɬɚɤɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɹɤɥɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɤɚɩɿɬɚɥɪɟɡɟɪɜɧɿɚɤɬɢɜɢ ɦɨɧɟɬɚɪɧɿɚɤɬɢɜɢɬɨɳɨ 62
Ɂɚɩɟɪɿɨɞɪɪɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɝɚɬɫɬɜɚɧɚɣɛɿɥɶɲɭɱɚɫɬɤɭ
ɦɚɽ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɛɥɢɡɶɤɨ   ɹɤɢɣ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɡ ɯ ɪɨɤɿɜ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ
ɧɚ   Ⱦɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɱɚɫɬɤɚ ɹɤɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɿ ɜ ɪ
ɞɨɫɹɝɥɚ  Ɂɪɨɫɬɚɥɚ ɣ ɱɚɫɬɤɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡ  ɞɨ  Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ ɫɤɥɚɞɚɜ ɦɚɣɠɟ  ɇɚɣɦɟɧɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɪɟɡɟɪɜɧɿ ɚɤɬɢɜɢ ± ɦɟɧɲɟ
 ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɰɿɧɟɧɢɣ ɹɤ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ
ɞɨɯɿɞɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹɡɚɩɟɪɿɨɞɪɪɛɿɥɶɲɧɿɠɭɪɚɡɢ63
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɪɚɯɭɧɤɿɜ ɋɇɊ ɇɚɠɚɥɶɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɭɩɪɚɤɬɢɰɿɫɤɥɚɞɚɧɧɹɋɇɊɍɤɪɚʀɧɢ
ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɧɟɦɚɽ ɛɚɥɚɧɫɿɜ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɩɚɫɢɜɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɤɿɧɰɟɜɢɣ
ɛɚɥɚɧɫɢ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɩɚɫɢɜɿɜ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ  Ɍɨɦɭ ɣ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɱɢɫɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɭ  ɹɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɞɨɫɿ ɧɟ ɛɭɥɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ əɤɳɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɛɚɥɚɧɫɚɦɢ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɩɚɫɢɜɿɜ ɡɚ
ɪ ɹɤɿ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪ ɬɨ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜɚɪɬɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɪ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɦɥɧɝɪɧɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɦɥɧɝɪɧɭɪ64Ɉɬɪɢɦɚɧɿ
ɞɚɧɿ ɽ ɧɟɩɨɜɧɢɦɢ ɬɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɿ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ
ɜɚɪɬɿɫɧɨʀɨɰɿɧɤɢɫɤɥɚɞɨɜɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɚɝɚɬɫɬɜɚɤɪɚʀɧɢ
ɍɫɿ ɧɚɞɚɧɿ ɜɢɳɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ
ɧɟɞɨɥɿɤɢ Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɤɪɟɦɨ ɚɛɨ ɫɩɿɥɶɧɨ Ɉɞɧɚɤ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɥɟɠɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ
ɿɞɨɯɨɞɿɜɈɞɧɚɡɩɪɢɱɢɧɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɨɰɿɧɤɢɡɚɩɚɫɿɜɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿ
ɬɚɥɭ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɬɚɤɿ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɿɫɬɚɜ
ɥɹɬɢɫɹ ɡ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɋɇɊ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɢɯ ɽ
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɥɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚɛɨ ɨɫɜɿɬɢ  ɽ ɩɟɪɲɢɣ ɤɪɨɤ ɧɚ ɲɥɹɯɭ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɠ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɥɸɞ
ɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
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1.3. Оцінка людського капіталу на основі деяких економічних рейтингів
ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɮɨɪɭɦ ɓɨɪɿɱɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɮɨɪɭɦɨɦ ȼȿɎ :RUOG
(FRQRPLF )RUXP  ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ȱɧɞɟɤɫ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ +XPDQ &DSLWDO
,QGH[  ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɿɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɬɨɳɨ
Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɫɜɿɬɿ 65 ȼȿɎ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɥɸɞ
ɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɹɤ ³ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɥɸɞɟɣ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ʀɦ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ
ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ´ Ɂɜɿɬ ɤɨɧɫɬɚɬɭɽ ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɱɚɫɭ
ɹɤɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɨɠɟ ɩɨɥɿɩɲɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢɫɹ ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɧɟɦɚɽ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ
ɧɚɜɢɱɤɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɞɟɝɪɚɞɚɰɿɹ
Ɂɜɿɬ ɧɚɞɚɽ ɧɨɜɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɳɨ ɜɫɿ ɥɸɞɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɧɚ
ɪɿɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɚɥɚɧɬɿɜ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɛɚɱɢɬɢ
ɡɦɿɧɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿ ɯɜɢɥɟɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɛɭɬɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ ɭɩɪɨɞɨɜɠ
ɑɟɬɜɟɪɬɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɪɟɜɨɥɸɰɿʀ
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɭɤɥɚɞɚɱɿɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɪɚɣɜɟɪɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ
ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɟɲɟɜɚ ɩɪɚɰɹ ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɧɚɪɚɡɿ ɫɬɚɽ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɡɪɢɜɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɿɧ ɩɨɪɨɞɠɟɧɢɯ ɑɟɬɜɟɪɬɨɸ ɩɪɨɦɢɫ
ɥɨɜɨɸ ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ ɭ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɜɢɫɨɤɨɸ
ɹɤɿɫɬɸɨɫɜɿɬɢɬɚɞɨɯɨɞɚɦɢɜɨɫɧɨɜɭɩɨɤɥɚɞɟɧɿɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɧɨɭɯɚɭɉɪɨɬɟ
ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɪɢɡɢɤɨɜɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ ɫɟɤɬɨɪɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ
ɛɟɡ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɋɜɿɬ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɪɢɡɨɸ ɬɚɥɚɧɬɿɜ Ɍɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɚɦ ɠɢɬɬɽɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿ
ɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ
ɝɧɭɱɤɢɧɚɜɢɱɤɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ⱦɨɩɨɜɿɞɞɸ ɬɿɥɶɤɢ  ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 
ɫɜɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ  ɤɪɚʀɧ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞ  ɞɨ   ɤɪɚʀɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɦɟɠɚɯ  ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬ ɪɨɡɜɢɧɭɜ ɥɢɲɟ  ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɚɛɨɧɚɜɩɚɤɢɤɪɚʀɧɢɧɟɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ  ɨɰɿɧɸɽ  ɤɪɚʀɧ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɫɜɿɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ ɜɿɞ  ɧɚɣɝɿɪɲɢɣ 
ɞɨ ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɡɚɱɨɬɢɪɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢɜɢɦɿɪɚɦɢ
¾ɨɫɜɿɬɧɿɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɪɿɜɟɧɶɨɫɜɿɬɢɦɨɥɨɞɿɬɚɫɬɚɪɲɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɦɢɧɭɥɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
65

The Global Human Capital Report 2017. Ukraine, p.179 – https://www.insidehighered.com/sites/default/
server_files/files/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf.

a 32 a

НОВІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

¾ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ʀɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɢɦ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ 
¾ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɬɚɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɫɭɱɚɫɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
¾ɧɨɭɯɚɭ ɪɿɜɟɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɭɪɨɛɨɬɿ 
ɬɚ ɩ¶ɹɬɶɦɚ ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ  ɪɨɤɿɜ  ɪɨɤɢ  ɪɨɤɢ  ɪɨɤɢ
ɿɪɨɤɿɜɿɛɿɥɶɲɟ
ȱɧɞɟɤɫ ɦɿɫɬɢɬɶ  ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡ ɹɤɢɯ ɜɿɫɿɦ ɪɨɡɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɿɤɨ
ɜɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɳɨɡɚɝɚɥɨɦɞɚɽɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚȾɠɟɪɟɥɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɽɘɇȿɋɄɈ
ɆɈɌ ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ
ɤɚɦɢȼȿɎ
ɉɨɡɢɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɭȽɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭɪɟɣɬɢɧɝɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɍɪɍɤɪɚʀɧɚ
ɩɨɫɿɥɚɩɨɡɢɰɿɸ66ɫɟɪɟɞɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɡɚɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɸɨɰɿɧɤɨɸɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ʌɿɞɟɪɨɦ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɫɬɚɥɚ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ ɳɨ ɩɨɫɿɞɚɽ ɩɪɨɜɿɞɧɿ
ɩɨɡɢɰɿʀɡɚɜɫɿɦɚɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢȱɧɞɟɤɫɭ
ɍ ɪ ɡɚ ȱɧɞɟɤɫɨɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɥɚ ɟ ɦɿɫɰɟ67 ɫɟɪɟɞ
ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɩɨɤɪɚɳɢɜɲɢɫɜɨʀɩɨɡɢɰɿʀɡɚɪɿɤɧɚɩɭɧɤɬɿɜ
Ɍɚɤɨɠ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɪɿɤ ȼȿɎ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ
ɡɚ ȱɧɞɟɤɫɨɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 7KH *OREDO &RPSHWLWLYHQHVV
,QGH[)68 ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ  ɡɦɿɧɧɢɯ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɢɯ ɭ  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ³Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ
ɨɫɜɿɬɚ´³ȼɢɳɚɨɫɜɿɬɚɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ´³ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ´ɬɚɿɧ
ɍ ɪ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɥɚ ɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ  ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɜɬɪɚɬɢɜɲɢ ɡɚ ɪɿɤ
 ɩɭɧɤɬɿɜ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɡɚɣɦɚɥɚ  ɦɿɫɰɟ   Ɂɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɡ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ
Ɂɧɢɡɢɥɢɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɤɪɚʀɧɢɨɯɨɪɨɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɚɩɨɱɚɬɤɨɜɭɨɫɜɿɬɭ
ȼɢɫɨɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɪ  ɦɿɫɰɟ  ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡɚ ɩɿɞɿɧɞɟɤɫɨɦ ³ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ´ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɞɚɽ  ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ
ɩɨ ɰɶɨɦɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɩɨɫɿɥɚ Ʉɢɪɝɢɡɫɬɚɧ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɝɟɧɞɟɪɧɿ ɪɨɡɪɢɜɢ
ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɟɩɨɜɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɢɩɟɪɟɞɢɥɚ Ʌɢɬɜɭ   Ʌɚɬɜɿɸ  
Ɏɪɚɧɰɿɸ   ɉɨɥɶɳɭ   ȱɬɚɥɿɸ   ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ Ʌɿɞɟɪɚɦɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ
ɪɟɣɬɢɧɝɭɫɬɚɥɢɇɨɪɜɟɝɿɹ  Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ  ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ  
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ɉɪɨɬɟ ɹɤ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɡɜɿɬɿ ɩɨɡɢɰɿɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɜɢɫɨɤɨɸ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ȼȼɉ ɡɚ
ɩɚɪɢɬɟɬɨɦ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɉɄɋ 
ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ   ɬɚ ɬɚɤɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɬɨɱɧɿɣ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɨɤɿɣɹɤɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ ɦɿɫɰɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿ
ɤɚɰɿʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ±  ɦɿɫɰɟ ɪɟɣɬɢɧɝɭ  ɍɫɟ
ɰɟ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɭɫɢɥɶ
ɭɪɨɡɜɢɬɤɭɤɚɞɪɿɜ
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɧɚɲɥɹɯɭɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɚɜɬɨɪɢɞɨɩɨɜɿɞɿɜɜɚɠɚɸɬɶɪɿɜɟɧɶɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɭɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɯ
ɱɢɫɥɨ ɥɸɞɟɣ ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡ
ɪɨɛɿɬɬɹɁɚɰɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɍɤɪɚʀɧɚɨɬɪɢɦɚɥɚɧɚɣɧɢɠɱɿɨɰɿɧɤɢ
ȱɧɞɟɤɫ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈɈɇ Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɬɿ ɪɨɤɢ ɈɈɇ ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ³ȱɧɞɟɤɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ´ +XPDQ 'HYHORSPHQW ,QGH[ 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɯ ɪɨɤɿɜ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈɈɇ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɽ ɳɨɪɿɱɧɿ ɞɨɩɨ
ɜɿɞɿ ɡ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɹɤɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɤɪɚʀɧ69 ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ȱɧɞɟɤɫɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɅɊ ȱɅɊɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɪɶɨɯɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɥɸɞɢɧɢɩɪɨɠɢɬɢɞɨɜɝɟɬɚɡɞɨɪɨɜɟɠɢɬɬɹɨɬɪɢɦɚɬɢɡɧɚɧɧɹɦɚɬɢ
ɞɨɫɬɭɩɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶɝɿɞɧɢɣɪɿɜɟɧɶɠɢɬɬɹ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɿɫɬɢɬɶ
• ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɹɤɚ ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɠɢɬɬɹ
ɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɿɤɨɦɜɿɞɪɨɤɿɜɞɨɪɨɤɿɜ
• ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤɪɿɜɧɹɨɫɜɿɬɢɳɨɜɤɥɸɱɚɽɱɚɫɬɤɭɧɟɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɰɟɣ ɿɧɞɟɤɫ ɛɟɪɟɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ
ɡ ɩɢɬɨɦɨɸ ɜɚɝɨɸ ɜ   ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ± ɱɚɫɬɤɚ ɭɱɧɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɰɟɣ
ɿɧɞɟɤɫɛɟɪɟɬɶɫɹɡɩɢɬɨɦɨɸɜɚɝɨɸɜ 
• ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɣ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɞɨɬɢɫɡɚɉɄɋ 
ɉɨɡɢɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɝɥɢɛɨɤɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ
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ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɏɨɱɚɍɤɪɚʀɧɚɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɫɟɪɟɞɤɪɚʀɧɡɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɿ ɩɨɤɪɚɳɢɥɚ ɞɟɹɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɱɚɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɤɪɚɳɢɥɚ ɩɨɡɢɰɿɸ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ
ɩɪɨɬɟɿɬɟɩɟɪʀʀɦɿɫɰɟ±ɨɞɧɟɡɧɚɣɧɢɠɱɢɯɫɟɪɟɞɤɪɚʀɧɪɟɝɿɨɧɭɬɚȯɜɪɨɩɢɌɚɤɡɚ
ɪȱɅɊɜɍɤɪɚʀɧɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɍɤɪɚʀɧɚɩɨɫɿɞɚɽɟɦɿɫɰɟɫɟɪɟɞɤɪɚʀɧ
ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ70 ȱ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɡɧɢɡɢɥɚ ɫɜɿɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɧɚ  ɩɨɡɢɰɿɣ ɯɨɱɚ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɩɨɤɪɚɳɢɥɚɩɨɤɚɡɧɢɤɢɿɧɞɟɤɫɭɥɢɲɟɧɚɛɚɥɭ
ІЛР та його компоненти, Україна 2017
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Якість людського розвитку, Україна71
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Доступ населення до
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sanitation facilities), %
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Доступ населення до
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drinking-water
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Вчителів початкових
класів, %

Число учнів на
вчителя

Ліжок на 10 тис.

Рівень життя
Сільське населення
з доступом до електрики (Rural population with access to
electricity), %

11,7

Освіта
Вразлива зайнятість
(Vulnerable
employment), %

2016

Лікарів на 10 тис.

Низька тривалість
життя (Lost health
expectancy), %

Охорона здоров’я

2017

2016

2015

2015

15,6

100,0

97,7

95,9

1.4. Концепція людського капіталу у Стратегії сталого розвитку
ЄС та України
Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱦɿɚɥɟɤɬɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɣɨɝɨ ɹɤ
ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɨɫɿɞɚɽ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɐɿɥɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɈɈɇ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɫɥɿɞ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɣ ɱɨɝɨ ɫɥɿɞ ɞɨɫɹ
ɝɚɬɢ ɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɈɈɇ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ± ɹɤɢɦɢ ɦɚɸɬɶ
ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɹɤ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɿɹɬɢ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɿɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢɳɨɛɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɬɚɥɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɹɤ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚɤ
ɿ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ Ʉɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɢɧɢ ɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɥɢɲɟɜɹɤɨɫɬɿɡɚɫɨɛɭɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɿɪɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɛɥɚɝ ɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɐɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɪɚɡɿ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ³ɧɨɜɢɯ ɬɟɨɪɿɣ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ´ ɷɧɞɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ  ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɜɩɥɢɜɜɟɥɢɱɢɧɢɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɧɚɬɟɦɩɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹȼȼɉ
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɥɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥɹɤɮɚɤɬɨɪɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɣɨɝɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤ
• ɝɨɥɨɜɧɚɭɦɨɜɚɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ
• ɡɚɫɿɛɡɧɢɠɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɞɟɮɿɰɢɬɭ
• ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɛɿɥɶɲɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɡɚɩɚɫɿɜɭɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɜɢɫɬɭɩɚɽɜɹɤɨɫɬɿɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɜɰɿɥɨɦɭ
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ У ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ПІСЛЯ 2015р.
КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Новий порядок денний до 2030р., прийнятий в ООН, передбачає продовження
роботи, розпочатої в період дій в галузі розвитку, що було сформульовано в декларації
тисячоліття (Цілі розвитку тисячоліття)72, та остаточне досягнення тих цілей, які не
вдалося досягнути, особливо в плані надання допомоги найбільш уразливим групам
населення.
У резолюції Генеральної Асамблеї ООН про прийняття “Порядку денного в
галузі сталого розвитку на період до 2030р.”73 (2015р.) констатується, що за час
життя останнього покоління досягнуто значного прогресу в рішенні багатьох проблем,
зокрема знижено рівень крайньої злиденності, розширено доступ до освіти, відбувається
поширення інформаційно-комунікаційних технологій та глобальне взаємне підключення
мереж, здійснюються науково-технічні інновації як у медицині, так і в енергетиці,
відкриваються величезні можливості для прискорення людського прогресу.
На 68-й сесії ГА ООН74 державам-членам та іншим зацікавленим сторонам було
рекомендовано проаналізувати виклики, що з’явилися нещодавно, та ті, що наразі визрівають, у галузі розвитку на період після 2015р. До них було віднесено: подолання
злиденності та незахищеності, а також забезпечення сталого розвитку. Для цього
Канцелярією Голови ГА (КГГА-68) було поставлено завдання поширення діалогу
та більш широкої взаємодії на основі принципів Декларації тисячоліття 200075.
За визначенням комісії Брундтланда76, сталий розвиток – “це розвиток, який
задовольняє потреби сучасного часу і не порушує здатності майбутніх поколінь
задовольняти свої власні потреби”77. З цього визначення можна побачити, що
суть концепції сталого розвитку полягає в поліпшенні життєвої ситуації для людей у
різних регіонах і одночасно в збереженні шансів для повноцінної життєдіяльності для
людства в майбутньому.
Концепція спрямована на збереження природних, економічних і соціальних ресурсів
суспільства. Отже, сучасне покоління несе відповідальність за майбутнє. В цьому
полягає “революційна” ідея сучасності – більш справедливий світ, що грунтується на
урахуванні не тільки локальних, регіональних або національних інтересів (особливо інтересів політичних еліт розвинутих країн, що має наразі пріоритет), но також беруться
до уваги проблеми, потреби та побажання усіх людей планети, незалежно від місця
їх проживання, кольору шкіри, національності, рівня модернізації суспільства, в якому
вони проживають. Такий підхід потребує реформування сучасної політичної системи
світу, створення глобальної політичної, економічної і соціальної рівності.
72

Доповіді щодо Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) слугували єдиним стратегічним документом, який
надавав можливість громадськості контролювати дії влади, використовуючи моніторинг 33 ключових
показників. Цілі сталого розвитку мають продовжити цю традицію та використовувати імпульс ЦРТ
і напрацьовану інституційну базу.
73
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030г. –
Генеральная Ассамблея ООН, 18 вересня 2015р., https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/75/
PDF/N1528575.pdf?OpenElement.
74
Повестка дня в области развития на период после 2015 года: заложим основу. – Генеральна Асамблея
ООН, 68-а сесія, http://www.un.org/ru/ga/president/68/settingthestage.
75
Декларация тысячелетия ООН, принята резолюцией 55/2 ГА ООН от 8 сентября 2000г. – ООН,
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml.
76
Brundtland Commission – Міжнародна комісія з довкілля та розвитку, незалежна комісія. Комісія працювала у 1984-1987рр. і підготувала доповідь у вигляді книги “Наше спільне майбутнє”, в основі якої лежала
Концепція сталого розвитку.
77
ООН и устойчивое развитие. – ООН, http://www.un.org/ru/development/sustainable.
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Ɍɟɪɦɿɧ³ɫɬɚɥɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ´78ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɣɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦȼɢɯɨɞɹɱɢɡɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɈɈɇ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪ79  ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ±
ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɹɤɢɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɫɬɚɜ
ɥɹɱɢ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ80
ɋɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɚɥɟ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ81 ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɟɪɦɿɧ ³ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ´ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɪɢɪɨɞɧɨɡɚɯɢɫɧɿ
ɡɭɫɢɥɥɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɚ ɧɟ ɡɚɞɚɽ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɨɝɨɫɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɢɦ
ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɤɪɢɡɢ ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ
Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɭ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ³ȯɜɪɨɩɚ ´ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭɩɨɤɥɚɞɟɧɨɜɨɫɧɨɜɭɦɨɞɟɥɿɪɨɡɜɢɬɤɭȯɋɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭɧɚɬɟɳɨɛɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɡɚɝɪɨɠɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹʀɯɩɨɬɪɟɛ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȯɋ ȼɢɪɨɛɥɟɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢɳɟɜɱɟɪɜɧɿɪɬɚɨɧɨɜɥɟɧɚɜɛɟɪɟɡɧɿɪɧɨɜɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ  ɪɨɤɿɜ ± ³ȯɜɪɨɩɚ  ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɬɚ ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ´ (XURSH  $ VWUDWHJ\
IRU VPDUW VXVWDLQDEOH DQG LQFOXVLYH JURZWK)82 ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚ
ɞɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɛɭɞɭɬɶ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɲɥɹɯɨɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢɯ
78

Словосполучення “сталий розвиток” є перекладом з англійської: sustainable development – дослівно
“розвиток, що підтримується”.
79
У червні 1992р. в Ріо-де-Жанейро (Бразілія) відбулася Конференція ООН з довкілля та розвитку. Ця
Конференція відома ще як саміт “Планета Земля”, оскільки в ній брали участь керівники 178 країн світу,
представники 1 600 неурядових організацій.
80
Приклади впровадження концепції сталого розвитку:
• будівництво доріг, будівель має супроводжуватися відповідним зростанням зелених насаджень – щоб не
погіршувати стан довкілля;
• зростання виробництва зерна не повинно супроводжуватися виснаженням чи іншим погіршенням якості
грунту;
• видобування корисних копалин (наприклад, металевих руд, вугілля) має супроводжуватися створенням
підприємств, не залежних від цього видобутку. Таким чином, щоб після вичерпання майбутні покоління
(а часто й поточні) не мали економічних проблем;
• в особистісному сенсі – заробітна плата повинна компенсувати витрати на відновлення здоров’я,
погіршене через виконувану роботу;
• медичні препарати та хірургічні операції повинні не лише вирішувати поточну проблему, але й не
призводити до погіршення стану здоров’я пацієнта в майбутньому, а також не шкодити здоров’ю
наступних поколінь.
81
Що таке сталий розвиток. – ООН, http://www.un.org.ua/ua/what-rio.
82
Europa 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. – Communication from the Commission,
Brussels, 3 March 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN.
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ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɡɞɚɬɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɜɢɳɭ
ɜɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɜɪɟɲɬɿ
ɪɟɲɬ ɡɞɚɬɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ
ɨɯɨɪɨɧɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɽɞɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡ
ɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɭɦɨɜ
Ɇɟɬɨɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ
ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɜ ɤɨɪɨɬɤɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪ
ɫɩɟɤɬɢɜɿ Ɍɨɛɬɨ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɪɟɧɞɢ ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɢ
ɮɨɪɦɭɥɸɽɝɨɥɨɜɧɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢɬɚɦɟɯɚɧɿɡɦɢʀɯɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
³ȯɜɪɨɩɚ ´ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɢ ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɞɨɫɹɝ
ɧɟɧɧɸɰɿɥɿ
• ɪɨɡɭɦɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɳɨ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ ɬɚ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɯ
• ɫɬɚɥɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɪɟɫɭɪɫɿɜɟɤɨɥɨɝɿʀɿɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
• ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɚɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɡɝɨɞɢ
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩ¶ɹɬɶ
ɤɥɸɱɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɫɟɪɟɞɹɤɢɯ
• ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɿɤɨɦɪɨɤɿɜɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɿ
• ȼȼɉɞɟɪɠɚɜȯɋɦɚɽɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢɫɹɭɩɪɨɟɤɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭ
• ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɦɿɧ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɜɟɡɧɢɠɟɧɧɹɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɞɨɜɤɿɥɥɹ 
• ɱɚɫɬɤɚ ɥɸɞɟɣ ɿɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ  ɿ
ɧɟɦɟɧɲɟɦɨɥɨɞɿɩɨɜɢɧɧɿɦɚɬɢɜɢɳɭɨɫɜɿɬɭ
• ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɟ ɠɢɜɟ ɧɚ ɦɟɠɿ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɦɟɧɲɢɬɢɫɹ ɧɚ
ɦɥɧ
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ȯɋ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɟ
ɪɨɝɚɬɢɜɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ȯɞɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚɱɟɪɟɡɪɿɡɧɢɣɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɤɪɚʀɧȯɋ
Ʉɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ȯɋ ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɫɜɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɭ
ɚɬɚɤɨɠɤɨɧɤɪɟɬɧɿɡɚɯɨɞɢɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿɹɤɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɠɢɬɢɡɦɟɬɨɸ
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ʀɯ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɜɢɫɭ
ɧɭɬɿɧɚɫɬɭɩɧɿɫɿɦɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
³ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɋɨɸɡ´ Ɉɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɬɿɥɟɧɧɹ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɿɞɟʀ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɨɜɚ
ɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɐɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
³Ɋɭɯ Ɇɨɥɨɞɿ´ ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɧɚ ɪɢɧɨɤ
ɩɪɚɰɿ
³Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ´ ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯɬɚɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɭɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɰɢɮɪɨɜɨɦɭɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
³Ⱦɨɰɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ȯɜɪɨɩɿ´ Ɋɨɡɭɦɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɜɭɝɥɟ
ɜɨɞɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨʀ
ɟɧɟɪɝɿʀ Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɿɞɤɿɥɶɤɨɫɬɿɪɟɫɭɪɫɿɜɳɨɫɩɨɠɢɜɚɽɬɶɫɹ
³ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɸ´ ɉɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɞɥɹ ɦɚɥɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡ
ɧɟɫɭ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɬɚ ɫɬɚɥɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɨʀ
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɉɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ
ɦɿɫɰɶ Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɪɢɧɤɿɜ ɩɪɚɰɿ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɇɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɛɿɞɧɨɫɬɿ Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
ɡɧɢɡɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢ
ɬɨɪɿʀȯɋ
ɍ ɱɢɧɧɿɣ ɜɟɪɫɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ³ȯɜɪɨɩɚ´ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɬɚɽ
ɤɥɸɱɨɜɨɸɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɜȯɋɰɿɥɿ83
83

На наднаціональному рівні ЄС забезпечення заходів зі зростання якості людського капіталу перебуває
у віданні органів соціальної політики, політики у сфері зайнятості та структурних фондів. Висловлюється
думка про доцільність у рамках Стратегії збільшити вкладення в людину з коштів Європейського соціального
фонду. Слабкою ланкою представляється розрізненість державних і приватних коштів фінансування
довгострокових інвестиційних проектів, які апріорі не можуть залишатися “вузько національними”.
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Цілі Стратегії “Європа-2020”, пов’язані з якістю людського капіталу
Розумне зростання*(smart growth)

Інклюзивне зростання** (inclusive growth)

Інновації. Європейська ключова ініціатива “Інноваційний союз”84 для поліпшення рамкових умов
і доступу до фінансування НДР, інновацій з метою
посилення інноваційних ланцюжків і прискорення
інвестування в ЄС.

Зайнятість і кваліфікація. Європейська ключова
ініціатива “Порядок денний для створення нових
робочих місць і кваліфікації”85 (прийнята ЄК
10 червня 2016р.): модернізація ринків праці шляхом підвищення мобільності трудових ресурсів і
розвитку навичок, які сприяють успішному працевлаштуванню.

Освіта. Європейська ключова ініціатива “Молодь у
русі”86 для вдосконалення функціонування систем
освіти та підвищення міжнародної привабливості
європейської вищої освіти.

Боротьба з бідністю. Європейська ключова ініціатива “Європейська платформа боротьби з бідністю”87 (схвалена 31 березня 2011р.): соціальне
і територіальне згуртування, щоб люди, які живуть
у бідності*** або виключені з життя суспільства,
жили гідно та були активними членами суспільства.

* Засновано на знаннях та інноваціях.
** Розширення прав і можливостей для тих, хто знаходиться у несприятливих умовах, передбачає
сприяння високому рівню зайнятості, соціальній та територіальній згуртованості.
*** Середній наявний дохід нижче за 60% середнього рівня в ЄС.

Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ³ȯɜɪɨɩɚ´ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɢ ɩɨɽɞ
ɧɚɬɢ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɤɨɦɭɧɿɬɚɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ88 ɿ ³ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɦɟɬɨɞ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ´
RSHQ PHWKRG RI FRRUGLQDWLRQ)89 ɹɤ ɮɨɪɦɢ ³ɦ¶ɹɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ´ ȯɋ ɬɚɤɨɝɨ ɳɨ ɧɟ
ɦɚɽ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɸɱɨʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɫɢɥɢ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɦɿɧɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɚ ɯɨɱɚ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ  Ʉɪɚʀɧɢɱɥɟɧɢ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ Ʉɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɝɨɬɭɽ ɫɜɨɸ ɬɪɢɪɿɱɧɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɟɮɨɪɦ ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯȯɄɭɪɡɚɝɚɥɶɧɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɚɯɤɪɢɬɟɪɿɹɯ90
84

Innovation Union. Aims of the Innovation Union, state of progress and related policy. – European Commission,
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/innovationunion_en.
85
New Skills Agenda for Europe. Employment. Social Affaire and Inclusion – European Commission, http://ec.
europa.eu/social/main.jsp?catId=1223.
86
EU Youth Strategy. – European Commission, https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.
87
The European platform against poverty and social exclusion. – Commission for Economic Policy, http://pes.cor.
europa.eu/european-platform-against-poverty-and-social-exclusion.
88
Коли джерелом права є не політична, а національна спільнота.
89
Відкритий метод координації (ВМК) був запроваджений в рамках політики зайнятості та Люксембурзького
процесу в 1997р. для подолання розбіжностей в Європейській Раді (European Council), коли виявилася
нездатність ЄС-15 прийняти єдину програму боротьби з безробіттям. ВМК застосовують там, де у ЄС
немає виключної компетенції (яка належить країнам ЄС). Його метою є спрямування національних політик
на реалізацію певних спільних цілей. У рамках цієї форми міжурядового співробітництва дії одних державучасників оцінюються іншими державами ЄС; роль ЄК обмежується наглядом за цим процесом. Європейський Парламент та Суд у Відкритому методі координації жодної участі не беруть. Спочатку ВМК
застосовувався до сфери зайнятості, в цей час поширюється на НДР та соціальний захист.
Див.: European cooperation: the Open Method of Coordination. – European Commission, https://ec.europa.eu/
culture/policy/strategic-framework/european-coop_en.
90
Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union. – Communication from the Commission to the
Council and the European Parliament, Brussels, 16 March 2005, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2005:0097:FIN:EN:PDF.
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³ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ³ɍɤɪɚʀɧɚ ± ´ ɋɭɱɚɫɧɢɦ ɛɚɡɨɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɹɤɢɣɜɢɡɧɚɱɚɽɩɨɥɿɬɢɤɭɍɤɪɚʀɧɢɜɝɚɥɭɡɿɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɽ³ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ³ɍɤɪɚʀɧɚ±´91ɫɯɜɚɥɟɧɚɍɤɚɡɨɦɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɜɫɿɱɧɿɪ
ȼɨɧɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɟɬɭ ɜɟɤɬɨɪɢ ɪɭɯɭ ɞɨɪɨɠɧɸ ɤɚɪɬɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɨɛɨɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɪɝɚ
ɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɍ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɨɱɨɬɢɪɢɨɫɧɨɜɧɿɜɟɤɬɨɪɢ
• ɜɟɤɬɨɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ± ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɢɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɚ
ɦɚɽɫɬɚɬɢɞɟɪɠɚɜɨɸɿɡɫɢɥɶɧɨɸɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸɬɚɡɩɟɪɟɞɨɜɢɦɢɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ
• ɜɟɤɬɨɪ ɛɟɡɩɟɤɢ ± ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɿɩɪɢɜɚɬɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
• ɜɟɤɬɨɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ± ɰɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɝɪɨɦɚɞɹ
ɧɢɧ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɚɫɢ ɤɨɥɶɨɪɭ ɲɤɿɪɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɫɬɚɬɿ ɟɬɧɿɱɧɨɝɨ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɦɿɫɰɹɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɦɨɜɧɢɯɚɛɨɿɧɲɢɯɨɡɧɚɤɦɚɬɢɦɟɞɨɫɬɭɩɞɨɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɚɯ
• ɜɟɤɬɨɪɝɨɪɞɨɫɬɿ±ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɡɚɽɦɧɨʀɩɨɜɚɝɢɬɚɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɝɨɪɞɨɫɬɿɡɚɜɥɚɫɧɭɞɟɪɠɚɜɭʀʀɿɫɬɨɪɿɸɤɭɥɶɬɭɪɭɧɚɭɤɭɫɩɨɪɬ
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɟɤɬɨɪɿɜ ɪɭɯɭ ³ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɍɤɪɚʀɧɚ ± ´
ɜɤɥɸɱɚɽ  ɪɟɮɨɪɦɢ Ɂ ɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɿɫɿɦ ɪɟɮɨɪɦ ɿ ɞɜɿ ɩɪɨɝ
ɪɚɦɢ Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɪɟɮɨɪɦ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɿɜ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɝɿɞɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɿ92 ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɰɿɥɿ ɧɚɩɪɹɦɢ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɬɢɬɶ  ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɹɤɢɦɢ
ɦɨɠɧɚɛɭɞɟɨɰɿɧɢɬɢɩɟɪɟɛɿɝɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɟɮɨɪɦɿɩɪɨɝɪɚɦ
Ⱥɧɚɥɿɡ³ɋɬɪɚɬɟɝɿʀɍɤɪɚʀɧɚ±´ɧɚɩɪɟɞɦɟɬʀʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɳɨʀʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɧɿɛɚɠɚɧɢɯɡɦɿɧ
ɧɿ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɧɿ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ əɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢ
³ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɚ ɭ ³ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ± ´ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦ
ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤɿ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɚ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ
ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɨɛɬɹɠɢɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɪɟɲɬɨɸ ɡɪɨɛɢɬɢ
ɣɨɝɨ ɧɢɡɶɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɚɥɟ ɣ ɫɬɪɢɦɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ´93 ɡɪɨ
ɛɢɬɢɣɨɝɨɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ ± ³ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɚɥɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ´ɇɚɡɜɚɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɚɤɬɚɜɢɳɨɝɨɪɿɜɧɹɩɨɜɢɧɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɣɨɝɨɡɦɿɫɬɭ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ³ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɟɤɬɨɪɢ ɪɭɯɭ ɞɨɪɨɠɧɸ ɤɚɪɬɭ ɩɟɪɲɨ
ɱɟɪɝɨɜɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɨɛɨɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ´
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Ɉɬɠɟ ɿɞɟʀ ³ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ´ ɭ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɟɦɚɽ ɡɨɜɫɿɦ ɇɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɳɨɛ
ɩɨɧɹɬɬɹ ³ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ´ ɜɢɯɨɥɨɳɭɜɚɥɨɫɹ ɬɚ ɜɢɤɪɢɜɥɹɥɨɫɹ ɿ ɧɟ ɧɟɫɥɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɽ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸɬɟɦɨɸɭɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭɜɝɚɥɭɡɿɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɩɟɪɿɨɞɩɿɫɥɹɪ
ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿ
ɬɚɥɭ ɦɚɸɬɶ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ94 Ⱦɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɜɚɞɢ ɰɶɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɚɬɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ³ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ´³ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹ´ɬɚɬɟɪɦɿɧɭ³ɫɬɚɥɢɣ´
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ95 ɩɿɞ ɫɬɚɥɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ʀʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢ
ɫɬɨɹɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɜɩɥɢɜɚɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɢɯɿɣɧɢɦ ɫɢɥɚɦ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɬɢɚɛɨɩɨɫɥɚɛɥɸɜɚɬɢɩɚɞɿɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚȿɤɨɧɨɦɿɤɨɸɳɨɫɬɚɥɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɚɤɚ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ
ɩɨɬɪɟɛ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɿ ɜ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɿɫɧɭɸ
ɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ əɞɪɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ± ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɽ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɡɚɯɨɞɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚ
• ɛɨɪɨɬɶɛɭɡɿɡɥɢɞɟɧɧɿɫɬɸɬɚɛɿɞɧɿɫɬɸ
• ɡɦɿɧɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
• ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɥɸɞɢɧɢ
• ɫɩɪɢɹɧɧɹɫɬɚɥɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɝɿɨɧɿɜ
Ɇɟɬɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ
ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɤɢ ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɿɧ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɩɥɚɬɿɠ
ɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɚɥɶɞɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɨɥɨɬɨ
ɜɚɥɸɬɧɨɝɨɡɚɩɚɫɭɤɪɚʀɧɢɬɨɳɨ
ɋɬɚɥɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ96 ± ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɜɫɿɯ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɛɟɡɡɧɚɱɧɢɯɤɨɥɢɜɚɧɶɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɢɜɚɥɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɱɚɫɭɡɚɭɦɨɜɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɰɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɦɢɬɟɦɩɚɦɢ
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɪɟɮɨɪɦ ɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɛɢɬɢ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭ
ɜɚɬɢɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɚɧɟɬɟɨɪɿɸɹɤɨɸɛɭɧɿɤɚɥɶɧɨɸɜɨɧɚɧɟɛɭɥɚ
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɪɟɬɟɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɦɟɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɹɤ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ
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ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ ɩɪɨɚɤɬɢɜɧɿ ɭɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿ  ɞɿʀ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ  ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɿɡɦɿɧɍɫɿɰɿɟɥɟɦɟɧɬɢɧɟɡɧɚɣɲɥɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɭɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɜɚɞɨɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ʀʀ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɋɭɱɚɫɧɿ ɤɪɢɡɨɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛ
ɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢɯ ɤɪɨɤɿɜ Ʉɥɸɱɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɜɠɟɫɶɨɝɨɞɧɿ±ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ±
ɨɩɢɧɢɥɨɫɶ ³ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ´ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɥɢɲɢɜɲɢ ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ³ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ´ Ɂɚɦɿɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ±
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɦɿɫɬɢɬɶ
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɮɪɚɡɢɩɨɛɚɠɚɧɧɹɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ³ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ´ ³ɡɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ´
³ɧɚɞɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ´ ³ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ´ ³ɨɧɨɜɢɬɢ ɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩ
ɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ´ ³ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ´ ³ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɿɣ´ ³ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ´ ³ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ´
³ɧɨɜɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ´ ³ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ´ ³ɡɦɿɧɚ ɩɿɞ
ɯɨɞɿɜ´ ³ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɞɪɭɠɧɶɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ´ ³ɫɢɧɟɪɝɿʀ ɡɭɫɢɥɶ´ ³ɮɨɪɦɭ
ɜɚɧɧɹɫɬɚɥɢɯɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ´³ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɳɨɞɨɭɫɩɿɯɭɪɟɮɨɪɦ´97
Ȼɭɞɶɹɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɪɠɚɜɢɰɟɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɚɭɪɹɞɭɚɥɟɫɬɪɚɬɟɝɿɹɭɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ
ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɰɿɥɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ɇɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɳɨ ɽ ɜɟɥɢɤɚ ɣɦɨɜɿɪ
ɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɿ ³ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ´ ɛɭɞɭɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢ ɬɢɦ ɯɬɨ
ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɞɟɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɪɨɛɢɬɢɬɭɱɢɿɧɲɭɪɟɮɨɪɦɭ98
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɚɦɛɿɬɧɿɲɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ³«ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɜɢɯɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɭɫɜɿɬɿ´99Ɉɬɠɟɩɪɨɧɢɡɭɜɚɬɢɋɬɪɚɬɟɝɿɸɍɤɪɚʀɧɚ±ɦɚɥɚɛɮɿɥɨɫɨɮɿɹɥɸɞɢɧɨ
ɰɟɧɬɪɢɡɦɭ ɹɤɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ȯɋ ɐɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɥɿɬɢɤɭ
ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɪɚɰɸɸɱɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɽ ɩɨɱɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɦɨɠɧɨɸ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɸ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ
ɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɋɩɟɪɲɡɚɜɫɟɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɿɞɧɹɬɢɧɚɧɚɥɟɠɧɢɣɪɿɜɟɧɶɩɪɚɰɸ
ɹɤɝɨɥɨɜɧɟɞɠɟɪɟɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɿɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹɬɚɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢɍɝɨɞɚ
ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɚɦɛɿɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɡ ɝɿɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿɩɿɞɱɚɫɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɇɚɱɚɫɿ±
ɪɟɮɨɪɦɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨʀ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɋɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɸ ɏɚɪɬɿɽɸ ɋɚɦɟ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ
ȯɜɪɨɫɨɸɡɨɦ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ
ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɉɪɨɬɟ
ɰɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɧɟɦɚɽɭɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
Ɂɚɭɦɨɜɢɤɨɥɢɜɤɪɚʀɧɿɫɤɥɚɥɚɫɹɫɢɬɭɚɰɿɹɡɚɹɤɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚɿɡɡɚɫɨɛɭ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɿɡ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
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ʀʀ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿ ɰɿɥɿ ± ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɞɢɜɧɢɦ ɳɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟ
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ
ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɜɡɚɝɚɥɿɧɟɫɬɚɥɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɧɚɩɪɹɦɨɦɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɪɟɤɨɪɞɧɭ ɡɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɦɿɪɤɚɦɢ ɝɥɢɛɢɧɭ
ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɩɪɨɜɚɥɭ ɪɪ ɇɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɬɪɟɧɞɢ ɜ ɰɚɪɢɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɚ ɤɪɢɡɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿɩɪɚɰɿɬɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɢ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɫɭɱɚɫ
ɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɋɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɥɚ ɡɚɝɪɨɡɚ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ
ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɉɪɨɬɟ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɟ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɡ
ɬɪɢɜɚɥɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢ
Ɍɚɤ ɫɟɪɟɞ ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ȼɬɿɥɸɸɱɢ ɩɪɨɡɨɪɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ
ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ ɞɟɪɠɚɜɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜɿɞ ɦɚɥɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɛɿɡɧɟɫɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɿɞɧɨʀ
ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɫɬɚɪɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɟɚɥɶɧɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚɡɢɜɚɽ ɞɟɪɟɝɭɥɹɰɿɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɥɨɝɨ ɿ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨɡɜɿɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɸ
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɹɤɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɞɥɹɝɪɨɦɚɞɹɧɬɚɛɿɡɧɟɫɭɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ
ɍ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɩɪɨɫɬɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢɡɚɬɪɚɬɚɦɢɱɚɫɭɧɚɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ
ɿ ɫɩɥɚɬɭ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨɤɚɪɚɥɶɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɮɿɫɤɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɞɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨʀ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɚ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ
ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɫɩɥɚɬɢ ɉɪɨɬɟ ɚɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɚɧɿ ɫɬɪɨɤɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟ
ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɋɭɬɬɽɜɨɸ ɜɚɞɨɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɧɚ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɹɤɢɯɩɨɬɪɿɛɧɿɜɟɥɢɤɿɥɸɞɫɶɤɿɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɿɪɟɫɭɪɫɢɹɤɢɯɧɚɪɚɡɿɛɪɚɤɭɽ
Ɂɜɿɞɫɢɜɢɬɿɤɚɽɡɚɝɪɨɡɚɳɨɪɟɮɨɪɦɢɧɟɛɭɞɭɬɶɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ
Ɍɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɹɤ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɟ ɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɚɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɞɿɹɱɿ ɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɟ ɛɭɥɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɹɤ ɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɞɨɥɭɱɟɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɚɣɨɝɨɜɨɥɹɬɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɿɧɬɟɪɟɫɢ
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ȼ ɿɞɟɚɥɿ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ³ɍɤɪɚʀɧɚ ± ´ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɍɪɹɞɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɿ ɧɚ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɚɥɢ ɛ ɫɬɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɚ ɛ ɫɜɿɣ ɞɿɣɫɧɨ
ɫɭɬɬɽɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɇɚ ɠɚɥɶ ɹɤ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɿɡ ɬɟɤɫɬɭ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɟɦɚɽ ɧɚɜɿɬɶ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɜɢɜɟɫɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɬɚɩɿɞɜɢɳɢɬɢɪɿɜɟɧɶɠɢɬɬɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɿɣ ɍɪɹɞɭ ɞɨ ɪ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɍɪɹɞɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɿɣ ɍɪɹɞɭ ɞɨ ɪ100
ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɝɨɥɨɜɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɪɹɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɪ
ɳɨ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɞɿɣ ɍɪɹɞɭ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɧɨɪɫɶɤɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɦɟɬɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɪɿɜɧɹɠɢɬɬɹɝɪɨɦɚɞɹɧɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɣɨɝɨɹɤɨɫɬɿɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɫɬɚɥɨɝɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɡɨɤɪɟɦɚɪɨɡɜɢɬɨɤɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɲɥɹɯɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɫɩɨɪɬɭ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹɨɫɜɿɬɢɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿ
ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɧɚɱɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɉɪɨɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɞɿʀ
ɍɪɹɞɭ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɨɫɜɿɬɢɧɚɭɤɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɬɚɤɭɥɶɬɭɪɢɧɚɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɩɪɚɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ ɭ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɳɨɦɚɽɜɟɥɢɤɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɬɚɝɨɪɞɨɫɬɿ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ
ɞɿɣ ɍɪɹɞɭ ɞɨ ɪ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɞɿʀ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ
ɫɩɨɠɢɜɱɨɫɢɪɨɜɢɧɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ
ɦɨɞɟɥɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɚʀɧɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɹɤɿɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɫɮɨɪɦɭɸɬɶɩɨɩɢɬɡɚɪɚɯɭɧɨɤɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ Ɉɞɧɢɦ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɽ ɩɥɚɧ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ȼȼɉ ɧɚ
 ɳɨ ɧɚɛɥɢɡɢɬɶ ɍɤɪɚʀɧɭ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɫɶɤɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ &RSHQKDJHQ FULWHULD)101 ɳɨɞɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɹɤ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ȯɋ ɬɚɤ ɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɜɰɿɥɨɦɭ
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ɋɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɉɥɚɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ  ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɿɣ ɿɡ ɹɤɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɍɝɨɞɨɸ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ȯɋ ɿɡ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚ
ɱɢɬɢ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭ
ɸɱɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɂɚɝɚɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ  ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ
ɞɿɣɳɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɡɹɤɢɯɩɭɧɤɬɿɜ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɍɝɨɞɨɸɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋ
ɉɪɨɬɟɭɉɥɚɧɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯɞɿɣɧɟɦɚɽɧɚɩɪɹɦɿɜɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɽɞɧɨɫɬɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɿɣ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ
ɦɨɞɟɥɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɧɚɭɤɢɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ³ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹ´
Ʉɥɸɱɨɜɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɪɨɡɜɢɬɤɨɦɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɞɨɪ
¾ ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɦɟɞɢɱ
ɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɦɟɞɢ
ɰɢɧɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
¾ ɍ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ
ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɧɚ
ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɡɞɚɬɧɢɯ ɡɚɞɨ
ɜɨɥɶɧɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɞɨɛɪɨɱɟɫɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ
¾Ƚɨɥɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɨɝɨɟɬɚɩɭɩɟɧɫɿɣɧɨʀɪɟɮɨɪɦɢɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨʀɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿɭɫɭɧɟɧɧɹɜɟɥɢɤɢɯɪɨɡɪɢɜɿɜɦɿɠɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢɬɚɡɜɢɱɚɣ
ɧɢɦɢɩɟɧɫɿɹɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɿɜɧɹɠɢɬɬɹɝɪɨɦɚɞɹɧɹɤɿɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɫɜɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɧɟ ɩɪɢɯɨɜɭɸɱɢ ɬɪɭɞɨ
ɜɢɯɞɨɯɨɞɿɜ
¾ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ
ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɞɪɟɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɪɚɡɥɢɜɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɸ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɫɿɦ¶ʀ ɚɛɨ
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɳɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɭ ɫɜɨʀɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ
ɝɪɨɦɚɞɿ Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ ɭ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ
³ɝɪɨɲɿ ɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɥɸɞɢɧɨɸ´ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɞɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ

a 47 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɿ ɞɨ ɪ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ
• ɿɧɞɟɤɫɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ±ɜɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɤɪɚɳɢɯɤɪɚʀɧ
• ɪɿɜɟɧɶɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ±ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɧɚ
• ɪɿɜɟɧɶɛɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɈȿɋɊ ±
ȼɢɛɿɪ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɚɛɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɫɚɦɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚɤ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɡɚɽɦɨɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɭɫɿɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ
ɜɢɫɨɤɿɣ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɳɨ
ɡɭɦɨɜɥɸɽɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶɿɬɜɨɪɱɭɟɧɟɪɝɿɸɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɮɨɪɦɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɿɧɨɪɦɢɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿɜɡɚɤɨɧɚɯɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɚɤɬɚɯ ɡɨɤɪɟɦɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɭɤɚɡɚɯ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɯ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɜɥɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɚ ɿ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɪɿɡɧɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
Ɂɚɪɨɤɢɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɍɤɪɚʀɧɿɩɪɨɜɟɞɟɧɚɡɧɚɱɧɚɪɨɛɨɬɚɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨ
ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɉɞɧɚɤ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ
ɹɤɿ ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɟɬɚɩɿ
ɉɨɩɟɪɲɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶ
ɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɥɹɯɢ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɀɨɞɟɧ ɿɡ ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜɢɩɚɞɤɢ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɧɨɪɦɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɉɨɬɪɟɬɽ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɚɞɨɱɢɧɧɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɧɨɪɦ
ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟɜɨɤɪɟɦɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɿɫɧɭɽɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɜɢɡɧɚɱɟ
ɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɬɨɳɨ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɫɿɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɟ ɦɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
Ɉɞɧɚɤ ɨɫɬɚɧɧɿ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɥɿɤɜɿɞɭɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ
ɦɟɞɢɰɢɧɢ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɝɥɹɞ ɬɨɝɨ ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɿɣɫɧɨ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɳɨɛ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸɿɧɟɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢɱɟɪɝɨɜɨɝɨɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹɥɸɞɟɣɭɞɿɹɯɜɥɚɞɢ
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2. ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЯК
СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА
СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤɢɣ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ
ɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɪɟɧɞɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨ
ɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɹɤ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤ ɿ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ
ʀʀ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɦɨɠɧɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɰɟ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ
ɬɭɪɛɨɬɚɩɪɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɨɜɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɠɢɬɬɹ ɛɟɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ⱥɞɠɟ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧ
ɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ʀʀ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɿɧɞɢ
ɤɚɬɨɪɨɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɪɟɮɨɪɦ
Здоров’я – це універсальна цінність людства й найважливіший індикатор сталого розвитку країни.
Здоров’я сприяє підвищенню продуктивності праці, формуванню більш ефективних трудових ресурсів та більш здоровому старінню; скорочує витрати, пов’язані
з хворобою та соціальною допомогою, а також витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги; сприяє зменшенню втрат податкових надходжень у бюджет1.
Покращення стану здоров’я населення є головною турботою суспільства, яке
прагне до благополуччя та сталого розвитку.
Міжнародний досвід показує, що найбільш перспективним шляхом для забезпечення здоров’я та благополуччя населення, є злагоджена робота всіх секторів держави,
яка скерована на соціальні та індивідуальні детермінанти здоров’я2.
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), здоров’я –
це фактор довготривалого стійкого економічного зростання, підвищення якості
людського капіталу, фактор, що сприяє безперервному економічному зростанню і
зниженню рівня бідності3.
1

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік. – МОЗ України, ДУ “УІСД МОЗ України”, 2017р., с.9.
2
Там само.
3
Инвестиции в здоровье: ключевое условие успешного экономического развития стран Восточной Европы
и Центральной Азии. – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 2008г., от имени Европейской
обсерватории по системам и политике здравоохранения, http://www.euro.who.int/pubrequest.
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Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɫɬɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɈɈɁ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɫɬɚɸɬɶ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɬɟɫɬɨɦ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɇɟ ɞɚɪɟɦɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɿ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȼɈɈɁ ³Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹ´ ɥɟɠɢɬɶ ɩɪɨɫɬɚ ɠɢɬɬɽɜɨ ɜɚɠɥɢɜɚ ɿɞɟɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɿ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɦɚɸɬɶ ɤɥɸɱɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɫɶɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ȯɜɪɨɩɢ4 Ⱥɞɠɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɢ ɧɟɝɚ
ɬɢɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɪɭɣɧɭɽ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɨɪɨɞɠɭɽ
ɜɿɞɱɚɣ ɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ5 ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɭ ɫɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨ ɳɨ ³Ʌɸɞɢɧɚ ʀʀ ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɱɟɫɬɶ ɿ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɧɟɞɨ
ɬɨɪɤɚɧɧɿɫɬɶɿɛɟɡɩɟɤɚɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɣɜɢɳɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɰɿɧɧɿɫɬɸ´
Стратегічною метою державної політики у сфері охорони здоров’я є поліпшення
стану здоров’я населення, підвищення реальної доступності медичної допомоги для
всіх його прошарків, що на законодавчому рівні закріплюється державними гарантіями6.
Державна гарантія – це зобов’язання держави перед громадянами або юридичними особами, що припускає надання матеріальних або нематеріальних благ відповідно
до державних стандартів та загальновизнаних норм міжнародного права.
Державні соціальні гарантії з охорони здоров’я – це гарантований обсяг медичного обслуговування населення, встановлений законодавством країни. Ці гарантії
показують ступінь державної відповідальності щодо відтворення здоров’я і відображають ситуацію з реалізації соціальних прав громадян.
2.1. Виклики з боку людського капіталу:
стан медико-демографічної ситуації в Україні
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿʀ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿ
ɤɚɰɿɣ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚɤ ɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ  ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɤɪɚʀɧɨɸ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɪɟɝɿɨɧɭ ɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɟɪɟɞ
ɧɶɨʀ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ³ɧɟɡɞɨɪɨɜɨɸ´ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɸɬɸɧɭ ɬɚ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɨɠɢɪɿɧɧɹ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɡɢɱɧɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɿɜ  Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɦɟɞɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɡɩɨɡɢɰɿʀɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ
 ɪɨɤɿɜ ɪɪ  ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ ɬɨɛɬɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɚ
ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɿɹ7
4

Зачем нужна политика Здоровье–2020. – ВОЗ, http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-policy/
health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020/why-health-2020.
5
Обзор социальных детерминант и разрыва по показателям здоровья в Европейском регионе ВОЗ:
заключительный доклад. – ВОЗ, 2014г., http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/review-of-socialdeterminants-and-the-health-divide-in-the-who-european-region.-final-report.
6
Державна політика у сфері охорони здоров’я. – Колективна монографія у двох частинах, ч.1 (заг. ред.
проф. М.Білинська, проф. Я.Радиш), Київ, 2013р., http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monogr/
457d99ff-a477-4205-baaf-2cee246fe3da.pdf.
7
Статистика населення України, http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/Saveshow.asp.
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ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɚɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɿɫɬɸ
ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɸ ɬɚ ɬɟɦɩɚɦɢ
ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɿʀ
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪ ɤɨɥɢ ɮɿɤɫɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ ±  ɦɥɧ ɨɫɿɛ  ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ
ɦɚɣɠɟ ɧɚ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɡ ɪ ± ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɤɭɩɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ʉɪɢɦɭ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɱɚɫɬɢɧɢ Ⱦɨɧɛɚɫɭ  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɧɚɞ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɿ ɪɨɤɢ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɫɚɦɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɿɚɝɪɚɦɚ
³ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ´ɫ 
Ɇɨɠɧɚ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɧɟ ɩɨɤɪɚɳɢɬɶɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɤɜɿɬɧɹ ɪ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɪɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɫɬɚɧɨɜɢɜɦɥɧɨɫɿɛ8
ПРИЧИНИ ДЕПОПУЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
1. Соціальні катастрофи 1930-1940-х років, затяжна системна криза 1990-х років
украй негативно вплинули на природний процес демографічної еволюції, призвели
до помітних деформацій вікової структури населення, передчасної смертності близько
16 млн осіб.
2. Низький рівень народжуваності впродовж останніх 40 років.
Це обумовило вичерпання демографічного та відтворювального потенціалу і
зрештою не могло не призвести до депопуляції і скорочення чисельності населення.
Деяке “покращення” ситуації, а саме “сповільнення” депопуляції на початку
XXI ст. було обумовлене:
• входженням у дітородний вік дівчаток, народжених у 1980-х роках (коли значно
зросли показники народжуваності);
• входженням до контингенту літніх людей малочисельних поколінь 1940-х років,
що сповільнювало зростання числа смертей у нульових роках ХХІ ст.
Однак, за прогнозами авторитетних експертів, вплив обох цих чинників практично
вичерпав себе, і вже на початку 2020-х років число потенційних матерів повернеться
до рівня початку 1990-х років, а зростання числа літніх людей знову набере силу за рахунок поколінь, народжених наприкінці 1940-х і у 1950-х роках. Унаслідок цих змін,
сприятливі з точки зору сповільнення темпи скорочення чисельності населення у
2000-2014рр. у подальшому знову стають несприятливими.
Таким чином, в Україні наприкінці XX - початку ХХІ ст. встановився тип відтворення населення, притаманний тривало воюючим країнам: надвисока смертність –
наднизька народжуваність9.
Наразі, враховуючи досить високий рівень постаріння населення, перманентний стан соціально-економічних трансформацій, сучасну геополітичну ситуацію в
Україні – депопуляція набула спонтанно-сталого характеру і поки що немає вагомих
ознак її пом’якшення, навіть за умови підвищення народжуваності та зниження смертності.
8

Показники чисельності населення України. – Державна служба статистики України (Держстат),
http://www.ukrstat.gov.ua.
9
Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності
системи охорони здоров’я України. 2016 рік. – МОЗ України, ДУ “УІСД МОЗ України”, Київ, 2017р., 516 с.
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Чисельність населення України10, тис. осіб
1991

16 859,2

1992

16 759,7

1993

16 773,1

1994

16 713,7

1995

16 609,6

1996

16 529,2

1997

16 430,9

1998

16 322,6

1999

16 216,0

2000

16 091,2

2001

15 971,5

2002

15 882,7

2003

15 675,1

2004

15 476,0

2005

15 271,5

2006

15 051,8

2007

14 868,6

2008

14 703,9

2009

14 556,5

2010

14 438,1

2011

14 336,9

2012

14 252,7

2013

14 174,4

2014

14 089,6

2015

13 256,2

2016

13 175,5

2017

13 102,2

2018*

13 015,4

35 085,2

51 944,4

35 296,9

52 056,6

35 471,0

52 244,1

35 400,7

52 114,4

35 118,8

51 728,4

34 767,9

51 297,1

34 387,5

50 818,4

34 048,2

50 370,8

33 702,1

49 918,1

33 338,6

49 429,8

32 951,7

48 923,2

32 574,4

48 457,1

32 328,4

48 003,5

32 146,4

47 622,4

32 009,3

47 280,8

31 877,7

46 929,5

31 777,4

46 646,0

31 668,8

46 372,7

31 587,2

46 143,7

31 524,8

45 962,9

31 441,6

45 778,5

31 380,9

45 633,6

31 378,6

45 553,0

31 336,6

45 426,2

29 673,1

42 929,3

29 585,0

42 760,5

29 482,3

42 584,5

29 371,0

42 386,4

Населення
загалом
Міське
населення
Сільське
населення

Тут і далі в цьому розділі статистичні показники, починаючи з 2014р. є неповними, оскільки немає даних
стосовно тимчасово окупованих територій АР Крим, Севастополя, частин Донецької та Луганської областей.
* Дані за 2018р. наведені станом на 1 квітня 2018р.
10

Дані Держстату України.
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ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɪɨʀ ɳɨ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɟɞɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɨɫɨɛɥɢɜɨɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭȺɧɚɥɿɡɞɢɧɚɦɿɤɢ
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɭɛɭɬɤɭ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶ
ɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɨɤɚɠɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɜɢɤɥɢɤɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɹɤɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ Ɍɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɍ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɩɟɜɧɿ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
Чисельність населення та природного приросту (скорочення) України11

4
2
0
-2

-3,2

-3,6

-3,9

-4,3

-4

-4,4

-5,1

-6
-8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Природний приріст (скорочення), ‰

42 584,5

42 760,5

42 928,9

43 073,1

43 204,4

43 289,4

УКРАЇНА

1,6

2
0
-2
-4
-6
-8

2012

2013

2014

Чисельність населення, тис. осіб
11

2015

2016

2017

Природний приріст (скорочення), ‰

4

2,0

2 925,8

1,8

2 906,6

1,7

2 888,0

1,9
2 845,0

2 814,3

2,1

2 868,7

м.Київ

Природний приріст (скорочення), ‰

Дані Держстату України, http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp.
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Чисельність населення та природного приросту (скорочення)
в областях України

2

Вінницька область

1 634,2

1 627,0

1 618,3

-5,0

2012

2013

2014

-5,7

-5,8
2015

1 590,4

-4,9

1 602,2

-4,2

1 610,6

0

-4
-6

-6,3
2016

-2

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2017

1,0

0,9

2
0
1 042,9

1 041,3

1 040,0

1 038,6

-0,4

-1,6

-2
1 041,0

-0,4

1 042,7

Волинська область

-4
-6

Природний приріст
(скорочення), ‰

4
1,6

-8
2012

2013

2014

2015

2016

2017
3 230,4

3 254,9

3 276,6

3 292,4

3 307,8

3 320,3

2
0
-2
-4

-4,3

-4,5

2012

-4,9
2013

-6,2
2014

-6,8
2015

-6

-7,3
2016

Природний приріст
(скорочення), ‰

4
Дніпропетровська
область

-8
2017

4 244,0

4 265,1

4 297,0

4 343,9

4 375,4

4 403,2

Донецька область

2
0
-2
-4

-5,3

-6,3

2013

Чисельність населення, тис. осіб
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-4,9

-8,4

-6,5
2012

-4,1

-6
-8

2014

2015

2016

2017

Природний приріст (скорочення), ‰

Природний приріст
(скорочення), ‰

4
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Чисельність населення та природного приросту (скорочення)
в областях України
(продовження)

2
1 240,5

1 247,5

1 256,0

1 262,5

1 268,9

1 273,2

Житомирська область

0
-2
-4

-4,1

-4,6

2012

-4,8

2013

-5,7
2014

-6

-5,7
2015

-6,8
2016

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2017

3,3

Закарпатська область

2,9

1,0

2,8

0,5

-0,4

2
0

1 258,8

1 259,2

1 259,6

1 256,9

1 250,7

1 254,4

-2
-4
-6

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2

Запорізька область

-4,2

-4,7

2013

-2
-4
-6

2014

-7,8

-7,1
2015

2016

-8
2017

2
-0,6

-1,5

0

-1,9
-2,9

1 379,9

1 382,6

1 382,3

-2

1 382,1

-0,5
1 381,8

0,2

-4
-6

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

1 380,1

Івано-Франківська
область

1 739,5

-5,1
-6,5

2012

1 753,6

1 765,9

1 775,8

1 785,2

1 791,7

0

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2012

2013

Чисельність населення, тис. осіб

2014

2015

2016

2017

Природний приріст (скорочення), ‰
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Чисельність населення та природного приросту (скорочення)
в областях України
(продовження)

2

Київська область

-3,9

-4,3

1 732,2

-3,6
1 719,5

1 722,1

1 725,5

1 729,2

-4,8

2012

2013

2014

2015

1 734,5

0

-5,3

-2
-4
-6

-6,3

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2016

2017

2
0

-5,5

-6,0

2012

-6,2

2013

-6,9

2014

-7,7
2015
2016

965,8

973,1

980,6

987,6

995,2

1 002,4

-2

-8,1

-4
-6

Природний приріст
(скорочення), ‰

4
Кіровоградська
область

-8

2017

2

-6,4

2 195,3

2 205,4

2 220,0
-3,5

-4,1

-5,1

-6,8

2012

2 239,5

2 256,5

2 272,7

Луганська область

0
-2
-4

-4,5

-6

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8

2013

2014

2015

2016

2017

2
-2,0

0
-2,8
2 534,0

2 537,8

-2,0

2 534,2

-0,9
2 538,4

-0,8
2 540,7

2 540,9

-0,6

-2
-4
-6
-8

2012

2013

Чисельність населення, тис. осіб
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2014

2015

2016

2017

Природний приріст (скорочення), ‰

Природний приріст
(скорочення), ‰

4
Львівська область

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Чисельність населення та природного приросту (скорочення)
в областях України
(продовження)

2

Миколаївська область

-4,0

1 178,2

1 173,5

1 168,4

-5,5

2012

2013

2014

-5,8

1 150,1

-3,7

1 158,2

-3,2

1 164,3

0
-2
-4
-6

-6,0

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2015

2016

2017

2

Одеська область
-3,0

-3,0

-3,4
2 386,5

2 396,5

2 395,2

2 388,3

0

-2,0

2 390,3

-1,9

2 396,4

-1,4

-2
-4
-6

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2

Полтавська область

-6,5

-6,9

2012

2013

2014

1 426,8

-2
-4
-6

-7,6

-7,1

1 438,9

1 449,0

1 458,2

1 467,8

1 477,2

0

-8,3

2015

-8,7

2016

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8

2017

3,5

2,5

1,2

1,0

2

2,1

0
1 162,7

1 161,8

1 161,2

1 158,8

1 156,9

1 154,3

-0,2

-2
-4
-6

Природний приріст
(скорочення), ‰

4
Рівненська область

-8
2012

2013

Чисельність населення, тис. осіб

2014

2015

2016

2017

Природний приріст (скорочення), ‰
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Чисельність населення та природного приросту (скорочення)
в областях України
(продовження)

2

Сумська область

0

-6,9

2013

-8,2

2014

-8,9
2015

1 104,5

1 113,3

1 123,4

-8,1

-7,7
2012

1 133,0

1 143,2

1 152,3

-2

-8,7
2016

-4
-6

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2017

2

Тернопільська область

0

1 077,3

2012

-3,2
1 073,3

2013

-2

-4,2

-4,7

-5,2

1 069,9

2014

2015

1 059,2

1 080,4

-2,7

1 065,7

-2,4

2016

2017

-4
-6

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8

2

Харківська область

0
2 742,2

2 744,4

2 737,2

2 731,3

2 718,6

2 701,2

-2
-4

-4,7

-4,7

2012

-5,2
2013

-6

-6,5
2014

-6,7
2015

-7,2
2016

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2017

2
0

2013

Чисельність населення, тис. осіб
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-2
-4,9

-5,4

-5,6

1 072,5

2014

1 055,6

2012

1 078,2

-3,6

1 062,4

1 083,4

-3,5

1 067,9

-3,0

2015

2016

2017

-4
-6
-8

Природний приріст (скорочення), ‰

Природний приріст
(скорочення), ‰

4
Херсонська область

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Чисельність населення та природного приросту (скорочення)
в областях України
(продовження)

2

Хмельницька область

1 314,0

1 307,0

1 301,2

2012

2013

2014

2015

-5,1
-5,6

1 285,3

-4,6

-4,4

1 294,4

-4,2
1 320,2

0

-4
-6

-6,3

2016

-2

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8

2017

2

Черкаська область

1 231,2

1 243,0

1 251,8

1 260,0

1 268,9

1 277,3

0
-2
-4
-6

-6,2

-6,6
2012

-6,7
2013

-6,9
2014

-8,4

-7,8
2015

2016

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2017

0,3

Чернівецька область

2

0,1

-0,1

0

908,5

907,2

905,3

-1,2

-1,4

-2,0

910,0

909,9

908,1

-2
-4
-6

Природний приріст
(скорочення), ‰

4

-8
2012

2013

2014

2015

2016

2017

0
-2

-9,2

-9,4

2012
2013
Чисельність населення, тис. осіб

-10,2

-10,3

-10,3

1 033,4

1 045,0

1 055,7

1 066,8

1 077,8

1 088,5

-4

-11,0

-6
-8

Природний приріст
(скорочення), ‰

2
Чернігівська область

-10

2014
2015
2016
2017
Природний приріст (скорочення), ‰
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ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨ
ɱɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɬɡɜ ³ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ´ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ Å  ɋɭɦɫɶɤɚ Å 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ Å  ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ Å 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ Å  Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ Å 
Ⱦɟɳɨ ɤɪɚɳɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɨɥɢɧɫɶɤɿɣ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ȱɜɚɧɨ
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ  ɬɚ
ɦɄɢɽɜɿ ɭ ɹɤɢɯ ɬɟɦɩɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɿ ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɧɚɜɿɬɶ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜ
ɧɨɸ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ Ɉɞɧɚɤ ɬɚɤɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɤɨɪɿɲɟ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɚɧɿɠ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ
ɧɚɲɚ ɤɪɚʀɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɪɚʀɧ ɿɡ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸɱɚɫɬɤɢɨɫɿɛɜɿɤɨɦɪɨɤɿɜɿɫɬɚɪɲɟɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɜɨɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ  ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɫɜɿɬɭ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɞɟɤɫɭ ɫɬɚɪɿɧɧɹ
ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ  ɪɨɤɿɜ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ ɜ ɬɱ ɜ ɦɿɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹɯ ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ
ɦɚɥɨɞɿɬɧɿɫɿɦ¶ʀ±ɜɪɚɡɢɭɫɟɥɚɯ±ɥɢɲɟɭɪɚɡɢ12
Індекс старіння – це кількості осіб старше 65 років у розрахунку на
100 дітей віком до 15 років.
В Україні частка осіб віком понад 65 років у 2016р. становила
майже 16%.
За шкалою ООН, країнами зі старим населенням вважають країни,
в яких частка населення віком понад 65 років складає більше 7%.
Тож населення України оцінюється як дуже старе13.
ɍ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɚɠɥɢɜɨɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɹɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɜɩɥɢɜɢ
ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɿɤɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɟɩɿɞɟɦɿɣ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ ɿ ȼȱɅɋɇȱȾɭ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯɜɬɪɚɬɜɿɞɹɤɢɯɡɚɡɧɚɸɬɶɝɪɭɩɢɦɨɥɨɞɨɝɨɬɚɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɢɦɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɦɟɞɢɤɨ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɽ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɢɱɢɧ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɩɨɤɚɡɚɬɢ
ɫɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ Ɉɫɨɛ
ɥɢɜɨɹɤɳɨɦɢɝɨɜɨɪɢɦɨɩɪɨɤɟɪɨɜɚɧɭɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶɥɸɞɟɣɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɜɿɤɭ

12

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності
системи охорони здоров’я України. 2016 рік.
13
Там само.

a 60 a

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

“Керована смертність” – смертність унаслідок причин, яких можна було запобігти зусиллями системи охорони здоров’я, виходячи з сучасних знань і практики,
в певних вікових і статевих групах населення14.
За мінімальними оцінками експертів ВООЗ, зниження смертності дорослого населення
у країнах Східної Європи та Центральної Азії на 2% на рік упродовж чверті сторіччя
призвело б до економічної вигоди в обсязі 25-40% нинішнього загального доходу цих країн.
За даними досліджень, унаслідок розладів здоров’я і високої передчасної смертності в Україні щорічно втрачається близько 4 млн. людино-років потенційного життя
та від 47,9 до 89,1 млрд. грн. недовиробленого національного продукту; виплати на
соціальну страхову допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю разом з виплатами через виробничі травми та професійні захворювання складають майже 5 млрд. грн.
на рік15.
Смертність населення України16
(осіб на 1 000 наявного населення)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Усе населення
12,9
13,4
14,3
14,8
15,5
15,3
15,0
14,4
14,9
15,5
15,3
15,7
16,1
16,1
16,6
16,2
16,4
16,3
15,4
15,2
14,5
14,6
14,6
14,7
14,9
14,7
14,5

Чоловіки
13,3
14,1
14,8
15,5
16,7
16,5
16,1
15,3
16,1
16,8
16,8
17,3
17,5
17,9
18,6
17,9
18,4
18,1
16,6
16,1
15,4
15,5
15,5
15,6
15,7
15,5
15,3

Жінки
12,6
12,9
13,8
14,2
14,4
14,2
14,1
13,6
14,0
14,3
14,1
14,3
14,7
14,5
14,9
14,7
14,8
14,8
14,3
14,5
13,8
13,8
13,8
13,9
14,2
14,1
13,8

14

Holland W., European Community Atlas of Avoidable Death. Second edition. Volume one. – Commission of
the European Communities Health Services.
15
Рингач Н.О. Державне управління охороною здоров’я як складовою системи забезпечення національної
безпеки. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління,
Київ, 2010р., http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Avtoreferat/a6da3ea4-f329-4b04-9759-c96d47f7d095.pdf.
16
Дані Держстату України, http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp.
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Померлі,
тис. осіб

Живонароджені
(на 1 000 наявного населення)

Померлі
(на 1 000 наявного населення)

Природний
приріст,
скорочення (–)
(на 1 000 наявного населення)

1990

657,2

629,6

27,6

1991

630,8

669,9

-39,1

12,6

12,1

0,5

1992

596,8

697,1

-100,3

12,1

12,9

–0,8

1993

557,5

741,7

-184,2

11,4

13,4

–2,0

1994

521,6

764,7

-243,1

10,7

14,2

–3,5

1995

492,9

792,6

-299,7

10,0

14,7

–4,7

1996

467,2

776,7

-309,5

9,6

15,4

–5,8

1997

442,6

754,2

-311,6

9,2

15,2

–6,0

1998

419,2

719,9

-300,7

8,7

14,9

–6,2

1999

389,2

739,2

-350,0

8,4

14,4

–6,0

2000

385,1

758,1

-373,0

7,8

14,9

–7,1

2001

376,5

746,0

-369,5

7,8

15,4

–7,6

2002

390,7

754,9

-364,2

7,7

15,3

–7,6

2003

408,6

765,4

-356,8

8,1

15,7

–7,6

2004

427,3

761,3

-334,0

8,5

16,0

–7,5

2005

426,1

782,0

-355,9

9,0

16,0

–7,0

2006

460,4

758,1

-297,7

9,0

16,6

–7,6

2007

472,7

762,9

-290,2

9,8

16,2

-6,4

2008

510,6

754,5

-243,9

10,2

16,4

-6,2

2009

512,5

706,7

-194,2

11,0

16,3

-5,3

2010

497,7

698,2

-200,5

11,1

15,3

-4,2

2011

502,6

664,6

-162,0

10,8

15,2

-4,4

2012

520,7

663,1

-142,4

11,0

14,5

-3,5

2013

503,7

662,4

-158,7

11,4

14,5

-3,1

2014

465,9

632,3

-166,4

11,1

14,6

-3,5

2015

411,8

594,8

-183,0

10,8

14,7

-3,9

2016

397,0

583,6

-186,6

10,7

14,9

-4,2

17

Природний
приріст,
скорочення (–),
тис. осіб

Живонароджені,
тис. осіб

Народжуваність / смертність / природний приріст (скорочення)17

Дані Держстату України, http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp.
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əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ ɞɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɦɚɽ ɯɜɢɥɟɩɨɞɿɛɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɉɪɢ ɱɨɦɭ ɹɤɳɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ
ɩɟɜɧɭ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɚ ɩɿɤ ± ɱɟɪɟɡ  ɪɨɤɿɜ ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɚɧɿ ȼɈɈɁ ɳɨ ɨɰɿɧɢɬɢ
ɜɩɥɢɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɦɟɞɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ  ɪɨɤɿɜ Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜɢɞɧɨ ɳɨ ɲɜɢɞɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɜ ɪɪ ± ɩɟɪɿɨɞ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɣ ɟɬɚɩ
ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ³ɦɨɥɨɞɨʀ´ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɜɫɶɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɭ ɬɱ ɣ
ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɡ ɩɿɤɨɦ ɭ ɪ ɉɨɬɿɦ ɭ ɪɪ ɫɩɨ
ɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɩɚɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɡ ʀɯ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɭ ɪɪ ɬɚ
ɩɿɤɨɦ ɭ ɪ ɤɨɥɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ Å ɡɚ ɪɿɤ
ɩɨɦɟɪɥɨɬɢɫɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɰɟɜɬɱɧɚɫɥɿɞɤɢɬɹɠɤɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɪɪ ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɬɪɟɧɞ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɧɚ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɯɨɱɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɚɧɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ
ɞɠɟɪɟɥ18 ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɹɦɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɧɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
У Доповіді про розвиток людини, оприлюдненій фахівцями ПРООН у 2010р.,
йдеться про те, що економічне зростання не впливає лінійно на поліпшення ситуації
у сфері здоров’я та освіти. Для досягнення успіхів у цих сферах необов’язково зберігати високі темпи росту, натомість, потрібно оптимізувати неефективні алгоритми
розподілу.
Доповідь фахівців ПРООН, сформована на основі аналізу статистичних даних,
зібраних, починаючи з 1970р., у 135 країнах світу, заклала базис нового розуміння
суспільного прогресу, обгрунтувала просту та одночасно переконливу ідею: пріоритетом сучасності є соціалізація та гуманізація економічного зростання19.
ɋɬɚɛɿɥɶɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɽ ɣ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ ɬɚ ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦ´
F 
Ɂ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɞɧɨ ɳɨ ɯɨɱɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɿ ɧɚɦɿɬɢɥɚɫɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɭ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɚɥɟ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɬɟ ɡɧɚɱɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɚɞ ɠɿɧɨɱɨɸ ± ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɜɿɤɨ
ɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ± ɭ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ  ɬɨɛɬɨ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɦɭɜɿɰɿ
Ɉɬɠɟ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ
ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɧɿɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ
18

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності
системи охорони здоров’я України. 2016 рік.
19
Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості
життя населення. – Монографія, Житомир, 2015р., 564 с.

a 63 a

a 64 a
2001

2000

1992

1991

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

20

2014

2013

2011

0,52 0,47 0,37 0,39 0,38

Обидві
статі

0,27 0,29 0,29 0,26 0,26 0,26 0,20 0,18 0,19 0,20 0,15 0,16 0,10 0,15 0,16

0,38 0,35 0,28 0,29 0,29

0,44 0,41 0,38 0,37 0,35

Жінки

Обидві
статі

0,22 0,24 0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 0,22 0,20 0,20 0,19 0,19 0,20 0,17 0,16

0,32 0,30 0,28 0,25 0,25

0,89 0,96 0,91 0,89 0,82

Жінки

Обидві
статі

1,45 1,61 1,78 1,79 1,75

Обидві
статі

2,44 2,64 3,36 3,40 3,54

Обидві
статі

1,67 1,70 1,80 1,81 2,00 2,05 1,70 1,50 1,40 1,40 1,30 1,30 1,20 1,10 1,10

Жінки

0,99 1,09 1,45 1,49 1,59

5,51 5,80 6,10 5,90 6,58 6,52 5,20 4,70 4,30 4,30 4,10 4,10 3,60 3,30 3,30

Чоловіки 3,90 4,24 5,32 5,35 5,53

3,57 3,70 3,90 3,80 4,20 4,20 3,50 3,10 2,86 2,84 2,70 2,76 2,40 2,20 2,20

1,16 1,22 1,25 1,19 1,25 1,22 1,00 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70

0,74 0,77 0,90 1,10 1,10

Жінки

2,57 2,60 2,70 2,50 2,70 2,50 2,10 1,88 1,60 1,60 1,60 1,80 1,50 1,40 1,40
3,98 3,97 4,10 3,90 4,10 3,80 3,10 2,80 2,50 2,50 2,40 2,70 2,30 2,10 2,08

1,76 2,02 2,44 2,57 2,52

Обидві
статі

0,74 0,68 0,65 0,64 0,68 0,65 0,60 0,53 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,37

Чоловіки 2,80 3,27 3,90 4,00 3,95

0,64 0,70 0,75 0,78 0,76

Жінки

2,30 2,27 2,28 2,10 2,30 2,10 1,80 1,70 1,60 1,60 1,40 1,70 1,40 1,30 1,30

0, 9 0,84

0,48 0,43 0,43 0,45 0,46 0,43 0,35 0,40 0,35 0,34 0,34 0,35 0,30 0,35 0,30

0,53 0,58 0,51 0,53 0,50

Жінки

1,50 1,49 1,48 1,42 1,50 1,40 1,20 1,11 1,06 1,10 0,99 1,10 0,98

1,10 1,03 1,09 1,06 1,16 1,00 0,89 0,80 0,80 0,78 0,80 0,90 0,90 0,80 0,70

Чоловіки 1,24 1,33 1,29 1,24 1,12

0,80 0,74 0,77 0,76 0,80 0,70 0,60 0,60 0,59 0,56 0,58 0,63 0,60 0,58 0,50

0,39 0,40 0,39 0,38 0,40 0,32 0,30 0,30 0,30 0,29 0,28 0,29 0,30 0,26 0,27

Чоловіки 0,56 0,52 0,47 0,48 0,45

0,31 0,32 0,31 0,30 0,32 0,28 0,28 0,27 0,27 0,25 0,24 0,24 0,20 0,20 0,20

0,43 0,41 0,47 0,41 0,45 0,34 0,30 0,30 0,30 0,26 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19

Чоловіки 0,65 0,58 0,46 0,48 0,46

0,35 0,35 0,38 0,34 0,36 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,20 0,20 0,18 0,18

2,26 2,28 2,36 2,30 2,50 2,38 2,10 2,00 1,90 1,80 1,60 1,60 1,60 1,40 1,35

2,87 2,80 2,43 2,44 2,10

Жінки

Дані Держстату України, http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp.

* Співвідношення числа померлих відповідного віку (статі) до середньої чисельності осіб цього віку (статі).

30-34

25-29

2015

2,66 2,64 2,73 2,70 2,90 2,70 2,40 2,30 2,10 2,10 1,88 1,87 1,80 1,60 1,56

2016

3,00 2,90 3,09 3,07 3,30 3,00 2,70 2,50 2,40 2,30 2,10 2,00 2,00 1,80 1,76

3,30 3,29 2,90 2,80 2,68

2017

Чоловіки 3,71 3,76 3,30 3,20 3,10

Обидві
статі

2002

20-24 Чоловіки 2,26 2,50 2,80 2,78 2,70

15-19

10-14

5-9

0-4

Вік

2012

Коефіцієнти* смертності за статтю та віковими групами20,
на 1 000 осіб відповідного віку
 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

70 і
старші

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

Вік

Обидві
статі
Чоловіки
Жінки
Обидві
статі
Чоловіки
Жінки
Обидві
статі
Чоловіки
Жінки
Обидві
статі
Чоловіки
Жінки
Обидві
статі
Чоловіки
Жінки
Обидві
статі
Чоловіки
Жінки
Обидві
статі
Чоловіки
Жінки
Обидві
статі
Чоловіки
Жінки

2002

2001

2000

1992

1991

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003
9,50 10,00 10,20 9,50 9,90 9,60 7,90 7,10 6,80 6,80 6,80 6,80 6,65 6,60 6,40

108,20 108,80 101,00 98,70 99,60 101,96 100,80 104,10 101,80 100,00 97,80 95,40 96,50 91,90 91,90 92,90 96,00 102,90 100,30 100,10
83,70 84,90 80,00 77,70 77,90
810 79,10 81,20 80,00 77,90 76,30 74,20 75,20 71,10 70,80 71,90 73,90 78,50 78,70 77,60

90,40 91,40 86,30 84,10 84,50 87,30 85,70 88,30 86,80 84,80 83,10 80,90 82,00 77,70 77,50 78,60 80,80 86,00 86,10 84,90

44,90 46,60 51,80 50,29 51,10 51,0 52,30 53,70 52,20 52,30 51,10 48,60 47,50 44,20 44,20 43,00 42,70 44,50 43,90 42,80
22,00 22,60 24,20 23,20 22,80 23,10 22,90 23,30 22,70 22,30 21,80 21,00 20,80 19,00 18,50 17,90 18,00 18,20 18,20 17,40

29,8 31,08 35,30 34,10 34,20 34,30 34,50 35,10 34,10 33,70 32,90 31,30 30,80 28,40 28,20 27,40 27,50 28,40 28,20 27,40

32,60 34,30 38,60 38,50 39,70 39,99 40,60 42,30 39,40 39,20 37,60 34,50 33,30 32,20 31,90 32,70 31,40 32,30 32,10 30,40
13,60 14,10 14,80 14,60 15,00 15,10 15,20 15,60 14,80 14,10 13,60 12,70 12,30 12,10 11,80 11,85 11,30 11,50 11,10 10,60

21,60 22,70 24,80 24,60 25,20 25,30 25,60 26,40 24,80 24,30 23,40 21,70 21,00 20,40 20,10 20,50 19,60 20,10 19,80 18,80

22,30 23,20 28,10 27,50 28,10 27,50 28,40 29,20 27,90 28,20 28,20 24,40 22,80 21,80 22,00 21,40 21,20 21,00 20,50 20,40
8,61 8,90 9,89 9,80 10,00 10,00 10,00 10,70 10,00 9,89 9,80 8,70 8,10 7,60 7,60 7,50 7,20 7,20 7,00 6,90

14,83 15,44 17,80 17,40 17,90 17,60 18,00 18,80 17,80 17,90 17,80 15,50 14,50 13,80 13,80 13,50 13,30 13,20 13,00 12,70

16,10 17,90 20,20 20,30 20,90 21,40 22,10 22,90 21,10 21,60 21,50 17,50 15,70 15,00 14,90 15,00 14,60 14,50 14,30 14,10
5,71 5,85 6,49 6,50 6,70 6,80 6,90 6,90 6,40 6,60 6,40 5,70 5,20 5,00 4,90 4,90 4,70 4,80 4,70 4,70

10,50 11,39 12,78 12,80 13,20 13,50 13,80 14,20 13,10 13,40 13,20 11,00 10,00 9,50 9,50 9,50 9,20 9,20 9,10 9,03

11,5 12,06 15,20 15,00 15,30 15,36 16,10 16,60 15,30 16,00 15,50 12,40 10,70 10,50 10,60 10,50 10,40 10,10 10,00 9,80
3,79 3,99 4,30 4,20 4,30 4,39 4,66 4,68 4,40 4,60 4,58 4,00 3,60 3,40 3,40 3,60 3,50 3,50 3,50 3,40

7,40 7,77 9,40 9,30 9,40

7,62 8,53 10,70 10,40 10,80 10,80 11,60 12,00 11,28 12,00 11,70 9,20 8,10 7,60 7,50 7,40 7,50 7,50 7,40 7,30
2,33 2,54 2,80 2,70 2,90 2,80 3,10 3,30 3,10 3,42 3,50 3,00 2,80 2,60 2,70 2,60 2,70 2,50 2,50 2,50

50 4,90 4,80

6,70 7,20 7,50 7,00 7,50 7,40 6,00 5,30 5,00 5,00 4,90

4,88 5,43 6,50 6,40 6,70

50

7,70 8,20 8,60 7,90 8,48 8,40 6,70 6,10 5,90 5,80 5,90 6,10 5,60 5,40 5,10
2,20 2,40 2,50 2,40 2,60 2,70 2,20 2,10 1,90 2,00 2,10 1,90 1,80 1,80 1,80

4,80 5,20 5,40 5,10 5,50 5,50 4,40 4,00 3,90 3,90 3,90 4,00 3,70 3,60 3,50

2015

5,32 5,91 7,40 7,50 7,60
1,56 1,64 1,96 1,94 2,00

3,39 3,72 4,63 4,64 4,70

2016

(продовження)
2017

Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами,
на 1 000 осіб відповідного віку
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ɛɿɥɶɲɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɨɰɿɧɢɬɢɰɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɬɚʀɯɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɡɦɿɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɦɿɧ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ  ɡɦɨɠɟɦɨ
ɥɢɲɟ ɭ ɪɪ Ⱥɥɟ ɜɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɟɦɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ
ɧɚ ɞɟɹɤɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩ¶ɹɬɶ
ɪɨɤɿɜɜɿɧɭɪɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɨɞɧɢɦɿɡɧɚɣɜɢɳɢɯɭȯɜɪɨɩɿ
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɜɚɪɬɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ± ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɐɿɥɟɣ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ
ɤɪɚʀɧɿɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɡɚɝɚɥɶ
Смертність дітей віком
21
ɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɹɤɢɣ ɹɤ ɭɠɟ
до одного року в Україні ,
осіб
ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɡɚ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ
ɯɜɢɥɟɩɨɞɿɛɧɨɬɨɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶɧɟɦɨɜɥɹɬɦɚɽɫɬɚɥɭ
Обидві Хлопчики Дівчата
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹ
статі
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
21

8 525
8 831
8 429
8 431
7 683
7 314
6 779
6 282
5 423
5 065
4 606
4 283
4 023
3 882
4 024
4 259
4 433
5 188
5 049
4 801
4 564
4 511
4 371
4 030
3 656
3 318
2 955

4 997
5 103
4 954
5 046
4 493
4 243
3 978
3 733
3 252
3 001
2 772
2 488
2 449
2 296
2 347
2 467
2 628
3 039
2 892
2 724
2 647
2 603
2 496
2 309
2 124
1 896
1 703

3 528
3 728
3 475
3 385
3 190
3 071
2 801
2 549
2 171
2 064
1 834
1 795
1 574
1 586
1 677
1 792
1 805
2 149
2 157
2 077
1 917
1 908
1 875
1 721
1 532
1 422
1 252

ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɟɜɧɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɟɦɨɜɥɹɬ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɧɟɦɨɜɥɹɬ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɜ ȱ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɯ ɪɨɤɿɜ ɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɤɿɜ
ɦɚɥɚ ɫɬɚɥɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡ ɞɟɹɤɢɦ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɪ  Ɂɚɝɚɥɨɦ
ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ ɪɨɤɿɜ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ
ɧɟɦɨɜɥɹɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɦɚɣɠɟ ɧɚ 
ɡ Å ɭ ɪ ɞɨ Å ɭ ɪ ɍ ɪ
ɛɭɥɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ  ɞɿɬɟɣ ɩɨɦɟɪɥɢɯ ɭ
ɜɿɰɿ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɳɨ ɧɚ  ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɭ
ɪ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɦɿɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɚɧɨɜɢɜ  ɩɨɦɟɪɥɨɝɨ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚ
ɬɢɫɹɱɭɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯɭɫɿɥɶɫɶɤɿɣɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ±
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ22
Ʉɨɧɫɬɚɬɭɸɱɢɮɚɤɬɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɟɦɨɜɥɹɬ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ
ɰɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɽ ɧɟ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɱɭɬɧɢɦɢ ɹɤ
ɦɨɠɟɜɢɞɚɬɢɫɹɡɩɟɪɲɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɁɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ
ɜɍɤɪɚʀɧɿɭɪɪɿɜɟɧɶɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿɞɿɬɟɣɜɿɤɨɦ
ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ   ɞɨɫɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ  ɪɚɡɢ ɜɢɳɢɦ ɧɿɠ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɧɟɦɨɜɥɹɬ ɹɤɿ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ȼɈɈɁ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɪɥɢɦɢ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɢɠɧɿ ɠɢɬɬɹ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɟɦɨɜɥɹɬ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ Ɍɨɦɭ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜ

Дані Центру медичної статистики МОЗ України (медстат), http://medstat.gov.ua/ukr/main.html.
Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності
системи охорони здоров’я України. 2016 рік. – МОЗ України, ДУ “УІСД МОЗ України”, 2017р., 516 с.
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ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ ɞɨ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɽ ɳɟ ɫɢɥɶɧɿɲɢɦ ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɣ ɬɟ ɳɨ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɟɦɨɜɥɹɬ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɨɛɬɨ ɬɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɹɤɢɦ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɭ ɪ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɬɪɶɨɯ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɫɦɟɪɬɿ ɧɟɦɨɜɥɹɬ ɜɢɝɥɹɞɚɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɚɧɢ ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɭ ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ± ɦɚɣɠɟ  ɩɪɢ
ɪɨɞɠɟɧɿɜɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭ±ɦɚɣɠɟɡɨɜɧɿɲɧɿɩɪɢɱɢɧɢ±
ɓɨɞɨ ɩɪɢɱɢɧ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɬɚɤɚ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɬɚ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɧɟ ɦɟɧɲ ɡɧɚɱɭɳɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɦɟɪɬ
ɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɟɳɚɫɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɬɪɚɜɦɢ ɬɚ ɨɬɪɭɽɧɧɹ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ
ɯɜɨɪɨɛɢɯɜɨɪɨɛɢɨɪɝɚɧɿɜɞɢɯɚɧɧɹɬɚɨɪɝɚɧɿɜɬɪɚɜɥɟɧɧɹ 
Причини смертності в Україні23,
тис. осіб
За окремими причинами:
новоутворення
(C00-D48)

зовнішні
причини
смерті
(V01-Y98)

хвороби
органів
травлення
(K00-K93)

хвороби
органів
дихання
(J00-J99)

деякі
інфекційні
та паразитарні
хвороби
(A00-B99)

488,8

91,8

70,0

31,7

28,0

17,2

758,1

480,8

90,4

64,6

30,2

24,7

16,3

2007

762,9

480,6

90,0

66,0

33,6

25,1

16,8

2008

754,5

480,1

89,0

61,4

35,2

23,3

17,3

2009

706,7

460,6

88,6

48,9

30,1

21,1

15,1

2010

698,2

465,1

88,8

44,0

26,8

19,5

14,6

2011

664,6

440,3

89,0

42,4

25,2

17,9

14,1

2012

663,1

436,4

92,9

41,7

27,7

17,1

13,9

2013

662,4

440,4

92,3

40,3

28,0

16,5

12,9

2014

632,3

425,6

83,9

40,1

25,2

14,8

11,0

2015

594,8

404,6

79,5

34,6

22,8

14,0

9,9

2016

583,6

392,3

79,0

31,7

22,0

13,8

9,3

Всього
померлих

хвороби
системи
кровообігу
(I00-I99)

2005*

782,0

2006

* Починаючи з 2005р. розробка причин смерті проводиться відповідно до Міжнародної статистичної
класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду.

ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɞɨ  ɭɫɿɯ ɫɦɟɪɬɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ
ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɚɫɢ ɩɪɢɱɢɧ ɫɦɟɪɬɿ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɫɦɟɪɬɿ ȼ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɩɪɢɱɢɧ ɫɦɟɪɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɜ
23

Дані медстату України, http://medstat.gov.ua/ukr/main.html.
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ɪ ɹɤ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɩɟɪɲɿ ɩ¶ɹɬɶ ɦɿɫɰɶ ɫɬɚɥɨ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɯɜɨɪɨɛɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɫɦɟɪɬɿ ɯɜɨɪɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɬɪɚɜɥɟɧɧɹɿɯɜɨɪɨɛɢɨɪɝɚɧɿɜɞɢɯɚɧɧɹ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɯ ɿ ɞɨ ɪ ɜɤɥɸɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨ
ɜɢɧɢ ɫɦɟɪɬɟɣ ɛɭɥɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɸ ɜɿɞ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɋɋɁ  ɩɨɫɿɞɚɽ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ȯɜɪɨɩɿ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȼɈɈɁ ɭ ɪɪ ɜɿɞ ɋɋɁ ɩɨɦɟɪɥɨ  ɬɢɫ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɚ
ɨɱɨɥɸɽ ɪɟɣɬɢɧɝ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɱɟɪɟɡ ³ɟɩɿɞɟɦɿɸ´ ɿɧɫɭɥɶ
ɬɿɜ ɿɧɮɚɪɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɋɋɁ24 Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ± ɦɚɣɠɟ 
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽɬɶɫɹ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ25 ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɰɟ ɥɸɞɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɋɟɪɟɞ ɯɜɨɪɨɛ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦ
ɩɟɪɟɞ ɿɲɟɦɿɱɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɨɦɟɪɥɢɯ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɥɚɫɿ
ɭɪ ɬɚɯɜɨɪɨɛɢɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦɤɪɨɜ¶ɹɧɢɦɬɢɫɤɨɦ  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɪɿɡɤɨ ɡɪɿɫ ɪɿɜɟɧɶ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɥɸɞɟɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨ
ɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ± ɜɿɞ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɜɿɤɭ  ɪɨɤɢ  ɩɨɦɢɪɚɸɬɶ
ɭ  ɪɚɡɿɜ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ʀɯ ɨɞɧɨɥɿɬɤɢ ɡ ɤɪɚʀɧ ȯɋ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɱɟɪɟɡ ɋɋɁ
ɭ ɪ ɩɨɦɟɪɥɨ ɩɨɧɚɞ  ɬɢɫ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɨɧɤɨɥɨɝɿɹ ± ɩɨɧɚɞ
 ɬɢɫ 26 ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɚɧɚɞɬɨ ɧɢɡɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɜ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɜɿɧɮɚɪɤɬɿɜɬɚɿɧɫɭɥɶɬɿɜɦɨɠɧɚɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ27
Ⱦɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɩɪɢɱɢɧ ɫɦɟɪɬɿ ɡɚ ɩɨɲɢɪɟɧɿɫɬɸ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɥɨɹɤɿɫɧɿ  ɭ ɪ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɶ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
ɩɨɦɟɪɥɢɯɧɚɬɢɫɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ɍɪɟɬɽ ɦɿɫɰɟ ɫɬɚɥɨ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɪɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶɜɿɞɡɨɜɧɿɲɧɿɯɩɪɢɱɢɧɫɤɥɚɥɚɧɚɬɢɫɨɫɿɛ28
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɰɿɧɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɈɌɀ  ± ɨɞɢɧ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɿɜ ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɞɟɤɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ±
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɥɹ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ
ɠɢɬɬɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɫɬɚɧɭɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɄɪɿɦɬɨɝɨɈɌɀɧɚɫɟɥɟɧɧɹɤɪɚʀɧɢ
24

Прудка Н. Скільки коштують інфаркт та інсульт? Уряд дає 200 млн на медичний експеримент. –
Главком, 27 червня 2017р., https://glavcom.ua/publications/skilki-koshtuje-infarkt-ta-insult-uryad-daje-200-mlnna-medichniy-eksperiment-422528.html.
25
Академік Володимир Коваленко: “У протидії серцево-судинним захворюванням пріоритет має надаватися
профілактиці”. – Голос України, 16 лютого 2017р., http://www.golos.com.ua/article/284458.
26
Прудка Н. Скільки коштують інфаркт та інсульт? Уряд дає 200 млн на медичний експеримент…
27
ВОЗ, http://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/ru.
28
Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності
системи охорони здоров’я України. 2016 рік.
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ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ Ɂɦɿɧɚ ɈɌɀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɚɬɚɤɨɠɡɦɿɧɨɸɿɞɟɨɥɨɝɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɨɰɿɭɦɭ
Ɉɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɪɨɫɬɚɽ Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ȼɈɈɁ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ ɈɌɀ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ ɲɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɪ
ɩɨ ɪ ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɈɌɀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɡɪɨɫɥɨ
ɧɚ  ɪɨɤɢ ɦɿɫɬɨ ± ɧɚ  ɪɨɤɭ ɫɟɥɨ ±
Очікувана тривалість, життя
ɧɚ  ɪɨɤɭ  ɚ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ± ɧɚ  ɪɨɤɭ
населення України29, років
ɦɿɫɬɨ ±  ɪɨɤɭ ɫɟɥɨ ± ɧɚ  ɪɨɤɢ 
Обидві
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɈɌɀ ɡɚɮɿɤЧоловіки
Жінки
статі
ɫɨɜɚɧɨ ɭ ɪ ɭ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɧɚ  ɪɨɤɢ
70,42
65,60
74,82
ɭ ɠɿɧɨɤ ± ɧɚ  ɪɨɤɭ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɪɢ- 1990
69,56
64,62
74,21
ɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɦɿɫɶɤɢɯ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɡɛɿɥɶ- 1991
68,97
63,81
73,98
ɲɢɥɚɫɹ ɧɚ  ɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ±  ɪɨɤɭ 1992
68,29
63,16
73,35
ɭ ɠɿɧɨɤ ɧɚɜɩɚɤɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 1993
1994
67,66
62,39
72,95
ɠɢɬɬɹ ɛɭɥɨ ɞɟɳɨ ɜɢɳɢɦ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɧɿɠ ɭ
ɫɟɥɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɿɪɨɤɭ 
1995
66,79
61,22
72,54
ɍ ɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɜ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɈɌɀ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ±
 ɪɨɤɭ Ⱦɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɫɤɥɚɜ  ɪɨɤɭ ɇɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɡɜɚɠɢɬɢ ɧɚ
ɩɟɜɧɭ ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɈɌɀ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɟɩɟɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡ
ɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɛɚɡɢ ɩɟɪɟɩɢɫɭ
ɪ ɧɚɹɜɧɢɣ ɮɚɤɬ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɩɿɞɜɢ
ɳɟɧɧɿ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɍ ɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɈɌɀ ɩɪɢ
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɞɨɫɹɝɥɚ ɪɿɜɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɿ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɸ ɪ ɬɚɛɥɢɰɹ
³Ɉɱɿɤɭɜɚɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ´ 

1996

67,08

61,52

72,80

1997

67,66

62,23

73,19

1998

68,50

63,17

73,84

1999

68,07

62,62

73,61

2000

67,72

62,10

73,53

2001

67,89

62,32

73,63

2002*

68,32

62,70

74,13

2003*

68,24

62,64

74,06

2004*

68,22

62,60

74,05

2005*

67,96

62,23

73,97

2006*

68,10

62,38

74,06

2007*

68,25

62,51

74,22

2008*

68,27

62,51

74,28

2009*

69,29

63,79

74,86

2010*

70,44

65,28

75,50

Ɉɞɧɚɤ ɡɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ
ɦɿɪɤɚɦɢɫɚɦɩɨɫɨɛɿɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɽɞɭɠɟ
ɧɢɡɶɤɢɦ ɡɚ ɈɌɀ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɿɞɫɬɚɽ ɜɿɞ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɰɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɧɚɪɨɫɬɚɽ ɿɧɨɞɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɱɢ 
ɚ ɭ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ± ɦɚɣɠɟ  ɪɨɤɿɜ Ⱥɧɚɥɿɡ
ɜɧɟɫɤɭ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ
ɡɦɿɧ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ
ɩɪɢɱɢɧ ɫɦɟɪɬɿ ɬɚɤɨɠ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜ
ɥɸɜɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɶɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ

2011

71,02

65,98

75,88

2012

71,15

66,11

76,02

2013

71,37

66,34

76,22

2014

71,37

66,25

76,37

2015

71,38

66,37

76,25

2016

71,68

66,73

76,46

* Дані розраховано за два суміжні роки.
29

Дані медстату України, http://medstat.gov.ua/
ukr/main.html.
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Ⱥɞɠɟ ɭ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɬɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞ ɹɤɢɯ
ɜɨɧɚ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɞɨɥɭɠɟɧɧɹ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ Ⱦɟɳɨ ɤɪɚɳɨɸ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɠɿɧɨɤ ɭ ɹɤɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɈɌɀ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤɡɧɢɠɟɧɧɹɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿɜɿɞɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɫɢɫɬɟɦɢɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭɉɪɨɬɟɡɚɝɚɥɨɦ
ɰɹɩɟɪɟɜɚɝɚɽɞɭɠɟɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɈɌɀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬɨɫɟɥɨ  ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɩɪɨ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɟ ɡɚɡɜɢɱɚɣ
ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ ɪɿɡɧɨɸ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɸ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ Ⱥɥɟ ɿɦɨɜɿɪɧɨ ɧɟ ɦɟɧɲ
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɫɩɨɫɨɛɿ ɠɢɬɬɹ ɭ ɬɱ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɇɚ ɰɟ
ɜɤɚɡɭɽɡɨɤɪɟɦɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿɜɿɞɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯɨɬɪɭɽɧɶ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɈɌɀɜɍɤɪɚʀɧɿɦɚɸɬɶɣɞɨɜɨɥɿɜɿɞɱɭɬɧɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɹɤɿ
ɦɨɠɧɚɩɨɞɿɥɢɬɢɧɚɬɪɢɝɪɭɩɢ ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɪɿɜɧɟɜɢɯɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹ 30
• ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ± ɰɟ ɡɚɯɿɞɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ ɬɚ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɜ ɹɤɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɦɟɧɲɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦɢ ɬɚ ɠɿɧɤɚɦɢ
ɦɿɫɶɤɢɦ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɧɚɣɜɢɳɢɣ
ɪɿɜɟɧɶɞɨɠɢɬɬɹɞɨɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭ
• ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɜɤɪɚɣ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɡ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɚ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ
ɬɚ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɜ ɹɤɢɯ ɈɌɀ ɽ ɧɢɠɱɨɸ ɧɿɠ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɚɱɚɫɬɤɚɬɢɯɯɬɨɞɨɠɢɜɚɽɞɨɫɬɚɪɨɫɬɿ±ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ
• ɿɧɲɿɪɟɝɿɨɧɢ
Області України за рівнем очікуваної тривалості життя

Рівненська
Волинська
Житомирська

Чернігівська
Сумська

Київська
Львівська Тернопільська
Хмельницька
ІваноФранківська
Вінницька
Закарпатська
Чернівецька

Області з відносно сприятливою
ситуацією з тривалістю життя населення
Області з вкрай несприятливою
ситуацією з тривалістю життя населення
Інші регіони

30

Полтавська

Харківська

Луганська

Черкаська
Кіровоградська Дніпропетровська

Донецька

Миколаївська
Запорізька
Одеська
Херсонська

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності
системи охорони здоров’я України. 2016 рік.

a 70 a

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɸ ɨɤɭɩɚɰɿɽɸ ȺɊ Ʉɪɢɦ ɬɚ
ɦɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ȺɌɈ ɈɈɋ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɞɚɧɢɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɧɚɪɚɡɿ ɚɛɨ ɧɟɦɚɽ ɡɨɜɫɿɦ
ȺɊ Ʉɪɢɦ ɦ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ  ɚɛɨ ɽ ɧɟɩɨɜɧɿ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ
ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɚ
ɚɧɚɥɿɡɭɜɞɢɧɚɦɿɰɿɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢ
Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɛɭɦɨɜ
ɥɟɧɿ ɧɢɡɤɨɸ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨ
ɩɨɥɭɱɱɹ ɫɬɚɧ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɟɣ ɿ ɜɩɥɢɜ ɫɬɪɟɫɨɪɧɢɯ ɮɚɤ
ɬɨɪɿɜ ɍ ɪɪ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɶ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɸ ɭ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɜɿɞ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ  ɹɤɿ
ɡɪɨɛɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɤɪɚʀɧɢ ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɭ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɿ ɩɨɯɢɥɨɦɭ ɜɿɰɿ
ɛɭɜɨɛɦɟɠɟɧɢɦ
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɢɡɶɤɨʀ ɈɌɀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɫɦɟɪɬɟɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨ ɿ ɜɿɞ ɩɪɢɱɢɧ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɜɿɤɨɦɬɨɛɬɨɧɟɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɯɩɪɨɰɟɫɨɦɫɬɚɪɿɧɧɹ
ȺɧɚɥɿɡɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɈɌɀɜɍɤɪɚʀɧɿɹɤɿʀʀɡɦɿɧɢɨɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢ
ɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɩɟɜɧɢɦɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢɨɱɿɤɭɜɚɧɭɞɢɧɚɦɿɤɭɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ  ɪɨɤɿɜ Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɨɞɧɭ ɽɞɢɧɭ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ ɹɤɨɸ ɪɭɯɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
Ɇɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɬɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɹɤɨʀ ɰɹ
ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɹ ɩɪɨɣɞɟ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɪɟɚɥɿʀ ɡɚɬɹɠɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɚɥɶɧɚ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɹ ɡɦɿɧɢ ɬɪɢɜɚ
ɥɨɫɬɿɠɢɬɬɹɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɡɚɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɦɫɰɟɧɚɪɿɽɦ
Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢ ɜɤɪɚɣ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɭ ɫɭɱɚɫɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡɿ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɸ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɜɫɟ ɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɫɨɛɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɹɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɟ ɜ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ȱ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɥɚɝɨ
ɩɨɥɭɱɱɹ ɿ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɹɤɨʀ ɛ ɤɪɢɬɢɤɢ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢ ɜɫɟ ɠ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɟɜɧɿ ɦɟɠɿ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱ
ɧɨɦɭɩɨɝɿɪɲɟɧɧɸɫɢɬɭɚɰɿʀɳɨɞɨɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɭ ɤɪɢɡɨɜɭ ɦɟɞɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɚɦɟ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦɚɽɫɬɚɬɢɨɞɧɢɦɿɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɦɟɞɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɡ ɬɨɱɤɢ
ɡɨɪɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɽɩɨɤɚɡɧɢɤɫɬɚɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹȺɞɠɟɰɟɧɟɥɢɲɟ
ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ɩɨɬɟɧ
ɰɿɚɥɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɣ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɥɟ ɣ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɹɤɢɣ ɜɿɞ
ɛɢɜɚɽ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɧɚɰɿʀ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɟ
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɟ ɬɚ ɿɧɲɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɬɨɛɬɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɭɫɿɦɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɉɬɠɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ
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ɩɨɲɢɪɟɧɨɫɬɿɯɜɨɪɨɛɫɟɪɟɞɧɚɫɟɥɟɧɧɹɽɨɞɧɿɽɸɡɜɚɠɥɢɜɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀɝɚɥɭɡɿ
ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɨɫɬɿ ɯɜɨɪɨɛ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪ ɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯɦɿɫɰɶɹɤɿɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɡɦɿɧɧɢɦ
Структура і рівень поширеності за класами хвороб та
окремих захворювань серед населення України під час звернення
до лікувально-профілактичних закладів у 2016р.31
Поширеність
абсолютні
дані

на 100 тис.
населення

питома вага
(%)

Усі хвороби, у т.ч.:

73 551 424,0

172 692,9

100,0

Хвороби системи кровообігу

22 560 557,0

52 970,4

30,7

Хвороби органів дихання

15 208 897,0

35 709,3

20,7

Хвороби органів травлення

7 166 118,0

16 825,5

9,7

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної
тканини

3 966 573,0

9 313,2

5,4

Хвороби сечостатевої системи

3 990 784,0

9 370,0

5,4

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування,
порушення обміну речовин

3 649 724,0

8 569,3

5,0

Хвороби ока та придаткового апарату

3 518 964,0

8 262,2

4,8

Хвороби нервової системи

1 989 120,0

4 670,3

2,7

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

1 922 246,0

4 513,3

2,6

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх
причин

1 817 036,0

4 266,3

2,5

Новоутворення

1 755 208,0

4 121,1

2,4

Розлади психіки та поведінки

1 691 891,0

3 972,4

2,3

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

1 413 969,0

3 319,9

1,9

Хвороби вуха та соскоподібного відростка

1 334 946,0

3 134,3

1,8

Хвороби крові, кровотворних органів і окремі
порушення із залученням імунного механізму

668 384,0

1 569,3

0,9

Вагітність, пологи та післяпологовий період

511 665,0

4 575,6

0,7

Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і
хромосомні порушення

294 286,0

691,0

0,4

Симптоми, ознаки та відхилення від норми,
що виявлені під час лабораторних та клінічних
досліджень, не класифіковані в інших рубриках

38 289,0

89,9

0,1

Ɉɬɠɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɟɞɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɚɽ ɩɿɞ
ɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɦɟɞɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɯɨɱɚ ɣ ɡ ɞɟɹɤɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɞɨ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɑɢ ɰɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɫɬɚɬɟɜɨɜɿɤɨɜɚ

31

Дані медстату України, http://medstat.gov.ua/ukr/main.html.
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɯɜɢɥɶ ɱɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɳɨɞɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡɚɪɚɧɨ ɚɞɠɟ ɨɰɿɧɤɭ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɟɞɢɤɨ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɥɢɲɟ
ɱɟɪɟɡɪɨɤɿɜ
ɉɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɤɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ ɧɚ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ
ɩɪɚɰɿ ɩɨɛɭɬɭ ɬɨɳɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɞɥɹ
ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ Ⱥɞɠɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨɥɿɩ
ɲɟɧɧɿ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɨɪɿɽɧ
ɬɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɚɦɟ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɜɨʀɦ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦ ɿ ɩɨɥɿɩɲɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
Ɂɚɯɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɞɟɬɟɪ
ɦɿɧɚɧɬɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
9ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɬɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɩɪɚɰɿɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯɞɥɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
9ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɠɢɬɬɹ
9ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɜɬɪɚɬɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɿɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹɦɚɥɤɨɝɨɥɟɦɿɬɸɬɸɧɨɩɚɥɿɧɧɹɦ
9ɡɧɢɠɟɧɧɹɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿɜɿɞɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɯɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ
9ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɲɤɨɞɢɜɿɞɜɠɢɜɚɧɧɹɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ
9ɩɪɨɬɢɞɿɹɟɩɿɞɟɦɿʀȼȱɅɋɇȱȾɭ
9ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɛɨɪɨɬɶɛɢɡɟɩɿɞɟɦɿɽɸɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ
9ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɧɢɦ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ
9ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɬɚɩɨɫɢɥɟɧɧɹʀʀɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɍɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɦɟɞɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ
ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
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Слід зазначити, що доступність і якість медичної допомоги
забезпечуються:
• належною організацією надання медичної допомоги за принципом наближеності до місця проживання, місця роботи або
навчання;
• наявністю необхідної кількості медичних кадрів та належним
рівнем їх кваліфікації;
• законодавчо внормованою можливістю вибору медичної установи та лікаря;
• надання медичної допомоги на принципах доказовості;
• забезпечення дотримання задекларованих державних гарантій
безкоштовного надання громадянам медичної допомоги;
• розвитком інфраструктури державних і муніципальних сфер
охорони здоров’я, виходячи з потреб населення;
• транспортною доступністю медичних закладів для всіх груп
населення, в т.ч. населення з обмеженими можливостями
пересування (людей з інвалідністю, дітей, людей похилого віку
та ін.);
• можливістю безперешкодного та безкоштовного використання
медичним працівником засобів зв’язку або транспортних засобів
для перевезення пацієнта до найближчого медичного закладу
відповідного профілю та рівня, у разі наявності загрози життю
і здоров’ю пацієнта.
2.2. Характеристика сучасної ситуації у сфері охорони здоров’я України
в контексті розвитку людського капіталу
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ Ɉɫɧɨɜɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɬɚ ɩɿɞ
ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɿɸɬɶ ɩɨɧɚɞ  ɡɚɤɨɧɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ 
ɜ ɬɱ ɣ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨ
ɦɨɝɢ Ʉɪɿɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɜɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ
ɞɨɝɨɜɨɪɢɡɝɨɞɚɧɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶɹɤɢɯɧɚɞɚɧɚȼɟɪɯɨɜɧɨɸɊɚɞɨɸ
əɤ ɜɿɞɨɦɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɹɤɢɣ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɽ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
³Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɜɨɛɨɞɢ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶɫɹ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɤɚɫɨɜɚɧɿ ɉɪɢ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɚɛɨ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɡɦɿɧ ɞɨ ɱɢɧɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ
ɡɜɭɠɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɬɚɨɛɫɹɝɭɿɫɧɭɸɱɢɯɩɪɚɜɿɫɜɨɛɨɞ´
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ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Аналіз дотримання задекларованих у Конституції
прав на охорону здоров’я
Задекларовані гарантії

Ступінь дотримання

Стаття 3: “Людина, її життя
і здоров’я… визнаються в
Україні найвищою соціальною
цінністю… Утвердження і
забезпечення прав і свобод
людини є головним обов’язком
держави”.

Дотримується не повною мірою.
В Україні немає цілісної стратегії збереження здоров’я нації.
Загальнодержавна програма “Здоров’я-2020: український вимір”, до
якої закладені стратегічні питання щодо збереження здоров’я нації,
Концепція якої була схвалена КМУ ще в жовтні 2011р.32, так і не була
прийнята.
Немає й політики формування здорової поведінки населення: до
цього часу в Україні не діє заборона на рекламу лікарських засобів,
неврегульовані питання продажу алкогольних виробів.
Порушуються й права людини щодо рівного доступу населення до
послуг з охорони здоров’я. За даними Державної служби статистики
понад 29% у 2017 році (у 2016-22,7%) не можуть скористатися медичними послугами з причини неспроможності оплатити їх.
Крім цього, в Україні триває мораторій на здійснення нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності, який був накладений для
створення сприятливого клімату розвитку бізнесу. Тож питання захисту
безпеки навколишнього середовища, включаючи повітря, воду, грунт
тощо внаслідок діяльності підприємств, в Україні майже не вирішуються.
Наразі процедура планового та позапланового нагляду (контролю),
яка надавала б регулюючим органам адекватну картину захищеності
довкілля, з урахуванням вимог Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”,
обмежує об’єктивність таких заходів (необхідність завчасного
попередження про перевірку, наявність визначеного переліку питань,
що перевіряються тощо).

Ч.2 статті 49: “Охорона
здоров'я забезпечується
державним фінансуванням
відповідних соціальноекономічних, медикосанітарних і оздоровчопрофілактичних програм”.

Дотримується не повною мірою.
Загальнодержавні витрати на систему охорони здоров’я у 2017р.
становили майже 57 млрд. грн., що на 27% більше, порівняно з
2016р.33. Але, якщо враховувати зростання цін на ліки, товари та
послуги, що всі жителі України відчували на собі у 2017р., то 27%
зростання видатків бюджету є майже неповна компенсація підтримання галузі у життєздатному стані.
У 2017р. на систему охорони здоров’я виділено близько 2,8% ВВП,
хоча за розрахунками ВООЗ та ЄС для ефективного функціонування
системи охорони здоров’я її фінансування має становити не менше
6-8% ВВП34.
Слід зазначити, що у 2018р. видатки на охорону здоров’я ніби
суттєво зросли: загальнодержавні видатки на охорону здоров’я,
розподілені між шістьма субвенціями і становлять 60,4 млрд. грн.,
а разом з видатками на МОЗ (26,5 млрд. грн.) – майже 87 млрд. грн.
Але в розподілі ВВП – вони навіть зменшилися, порівняно з 2017р.:
2,7% ВВП проти 2,8% у 2017р.35

32

Розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми “Здоров’я 2020:
український вимір” №1164 від 31 жовтня 2011р.
33
Горбунова К. Держбюджет–2017: система охорони здоров’я в цифрах. – Аптека.ua, 16 січня 2017р.,
https://www.apteka.ua/article/397685.
34
Там само.
35
Дмитрик К. Що рік прийдешній нам готує? Загальні показники та видатки на охорону здоров’я
Держбюджету–2018. – Аптека.ua, 8 січня 2018р., https://www.apteka.ua/article/440833.
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Аналіз дотримання задекларованих у Конституції
прав на охорону здоров’я
Задекларовані гарантії
Ч.3 статті 49: “Держава створює умови для ефективного
і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і
комунальних закладах охорони
здоров’я
медична
допомога надається безоплатно; існуюча мережа
таких закладів не може бути
скорочена”.

(продовження)

Ступінь дотримання
Дотримується не повною мірою.
У різних регіонах України (Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Чернігівській та ін. областях) масово
закривають лікарні, пологові будинки та інші лікувально-профілактичні
заклади36.
Неформальні платежі, за даними різних експертів, сягають 40%.
За результатами дослідження проблеми неформальних платежів у
п’яти країнах-членах ЄС та Україні37, серед шести східноєвропейських
країн зі схожою пострадянською культурою, українці платять із
кишені найбільше, а використовують медичну допомогу найменше.
За даними Національних рахунків охорони здоров’я, частка витрат
домогосподарств у розподілі загальних витрат становила в 2016р.
52,8%38. Варто зазначити, що передумови такої ситуації (а саме –
невідповідності задекларованих гарантій на безоплатність медичної
допомоги) закладені власне в самій Конституції (ст.95 обмежує
фінансування державних програм межами державного бюджету).

Ч.4 статті 49: “Держава дбає
про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує
санітарно-епідемічне благополуччя”.

Дотримується не повною мірою.
В Україні практично немає доступної “інфраструктури здоров’я” та
відсутня популяризація фізичного виховання.
Зміни, що вносяться до навчального процесу, не враховують
науково обгрунтовану необхідність фізичних навантажень і рухливої
активності дітей.
Необдумана реорганізація санітарно-епідеміологічної служби в
Україні може призвести до серйозних наслідків: надходження
до населення України як споживача неякісних товарів (у т.ч. й продуктів харчування), поширення особливо небезпечних інфекцій
тощо.

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ
ɬɚɤɨɠɜɿɧɲɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɚɤɬɚɯ
36

Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я. –
Пояснювальна
записка
до
проекту
Закону
України,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=45664.
37
Дослідження “Оцінювання політики (методів) оплати за медичні послуги з огляду на їх економічну
ефективність, справедливість та якість у країнах Центральної та Східної Європи”, 2007-2013рр., http://www.
assprocee2007.com/publications.html.
38
Національні рахунки охорони здоров’я в Україні у 2016 році: Статистичний збірник. – Держстат
України.
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Окремі нормативно-правові акти України, що регламентують
діяльність охорони здоров’я
(в частині доступу до медичної допомоги)
Нормативно-правовий акт
Закон “Основи законодавства
України про охорону здоров’я”
“...Суспільство і держава ...
забезпечують пріоритетність
охорони здоров’я в діяльності
держави, поліпшення умов
праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної
допомоги і запровадження
здорового способу життя”.

Положення
Дотримується не повною мірою.
Постановою КМУ була ліквідована Державна санітарно-епідемічна
служба України39. Більшість її функцій перейшли Державній службі
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(Держпродспоживслужбі). Відповідно, відбулася неузгодженість
більшості нормативно-правових документів, що регламентували
епіднагляд, а нормативно-правових актів, які б регулювали взаємообмін інформацією між Держпродспоживслужбою та установами
МОЗ немає. Це негативно впливає на ефективність заходів з попередження завдання шкоди здоров’ю, обумовленої впливом харчових
продуктів та споживчих товарів.
Питання захисту та безпеки навколишнього середовища, включно
з повітрям, водою, грунтом і житлом (зокрема), пом’якшення
наслідків забруднення довкілля через діяльність підприємств в
Україні супроводжуються проблемами через відсутність вичерпного
переліку нормативно-правових актів, що регламентували б ці питання
(зокрема після скасування окремих нормативно-правових актів з
1 січня 2017р.).
Так, перевірки, що можуть надати регулюючим органам адекватну
картину захищеності навколишнього середовища з урахуванням вимог
Закону “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності” обмежують об’єктивність заходів планового та позапланового нагляду (контролю) через необхідність
завчасного попередження про перевірку, наявність визначеного переліку пунктів, що перевіряються.
Як наслідок, за останні два роки значно зросла кількість випадків
завдання шкоди здоров’ю (а досить часто і життю населення)
у зв’язку з негативною дією зовнішніх чинників (як інфекційного, так і
неінфекційного характеру).

Закон “Основи законодавства
України про охорону здоров’я”
“...рівноправність громадян,
демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в сфері
охорони здоров'я…”

Дотримується не повною мірою.
На сьогодні не можна говорити про загальнодоступність медичної
допомоги. Дані соціологічних досліджень (опитування домогосподарств) показують, що у 2016р. 22,6% респондентів не змогли
отримати необхідну медичну допомогу або придбати потрібні
медикаменти. При цьому, переважна більшість домогосподарств
не змогли покрити всі витрати на потрібні медичні препарати через
їх дорогу вартість40.

39

Постанова КМУ “Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби” №348 від
29 березня 2017р.
40
Індекс
здоров’я.
Україна-2017.
Результати
загальнонаціонального
дослідження.
http://health-index.com.ua/.
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Окремі нормативно-правові акти України, що регламентують
діяльність охорони здоров’я
(в частині доступу до медичної допомоги)
(продовження)
Нормативно-правовий акт

Положення

Закон “Про підвищення доступності та якості медичного
обслуговування у сільській
місцевості”

На сьогодні важко сказати про виконання задекларованих у
Законі положень, адже він був прийнятий лише наприкінці 2017р.
Хоча за результатами не повного року дії Закону говорити про підвищення доступності медичної допомоги не варто, проте: укомплектованість амбулаторій в сільських населених пунктах в середньому
становить 70%, часто навіть медсестри працюють не щодня, а мережі
Інтернет немає зовсім.

“…створення рівних можливостей для доступу територіальних громад до підтримки,
передбаченої
загальнодержавними, регіональними та
місцевими програмами розвитку охорони здоров’я у
сільській місцевості”
Кримінальний кодекс України.
Зокрема, у ст.184 закріплено
кримінальну відповідальність
за порушення права на
безоплатну медичну допомогу
та за незаконне скорочення
мережі державних і комунальних закладів охорони
здоров’я.

Разом з тим, прецедентів реалізації запровадження кримінальної
відповідальності за незаконне скорочення мережі державних і
комунальних закладів охорони здоров’я, яке відбувалось останніми
роками у процесі реформування сфери охорони здоров’я, не
спостерігалось.

Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɜɫɿɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɠ ɰɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɿ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɢɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ± ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɩɥɚɱɭɸɱɢ ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɢɲɟɧɿ ɹɤ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɫɥɭɝɡɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɚɤɿɡɚɥɿɤɢɬɚ
ɦɟɞɢɱɧɟɩɪɢɥɚɞɞɹ
Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɦɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿɯ   ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ
ɭ ɹɤɢɯ ɯɬɨɧɟɛɭɞɶ ɿɡ ɱɥɟɧɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɪ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɥɿɤɿɜ ɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɞɞɹ
ɭ  ɭ ɪ ±   ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɬɚɤɿɩɨɬɪɟɛɢ41
41

Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017р.
(за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2017р.). Статистичний збірник. – Держстат
України, http://www.ukrstat.gov.ua.
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Домогосподарства за рівнем доступності медичної допомоги,
можливості придбання ліків і медичного приладдя42
Усі
домогосподарства
2016

Проживають у
міських поселеннях

2017

2016

2017

Проживають у
сільській місцевості
2016

2017

Домогосподарства, в яких хто-небудь із членів протягом останніх 12 місяців потребував медичної
допомоги, придбання ліків та медичного приладдя:
тис.
% домогосподарств відповідної групи

14 725,2

14 637,1

9 939,0

9 887,7

4 786,2

4 749,4

98,0

97,7

98,3

98,0

97,2

96,9

Домогосподарства, в яких хто-небудь із членів протягом останніх 12 місяців за потреби не зміг отримати
медичну допомогу, придбати ліки та медичне приладдя
тис.

3 406,0

4 353,8

2 331,2

2 918,7

1 074,8

1 435,1

% кількості домогосподарств, у яких
хто-небудь із членів потребував
медичної допомоги, придбання ліків та
медичного приладдя

23,1

29,7

23,5

29,5

22,5

30,2

% домогосподарств відповідної групи

22,7

29,1

23,1

28,9

21,8

29,3

Домогосподарства, в яких хто-небудь із членів за потреби не зміг:
придбати ліки (тис.)

2 867,6

3 847,4

1 940,5

2 565,4

927,1

1 282,0

96,7

97,8

97,5

97,6

95,1

98,2

не змогли знайти

2,5

2,0

2,1

2,2

3,5

1,7

інше

0,8

0,2

0,4

0,2

1,4

0,1

550,0

767,6

349,6

579,9

200,4

187,7

97,3

96,6

96,6

96,3

98,3

97,6

не змогли знайти

0,9

1,5

1,3

1,4

0,3

1,7

інше

1,8

1,9

2,1

2,3

1,4

0,7

1 789,8

1 704,0

1 158,4

1 086,2

631,4

617,8

8,2

8,9

9,6

11,8

5,6

3,7

відсутність медичного спеціаліста
потрібного профілю

13,9

17,1

7,8

8,1

24,7

32,8

занадто висока вартість послуг

77,9

74,0

82,6

80,1

69,7

63,5

1 215,3

1 483,3

799,5

986,1

415,8

497,2

черга була занадто довгою

1,8

0,5

0,7

0,7

3,9

-

відсутність медичного спеціаліста
потрібного профілю

2,5

1,5

2,4

0,4

2,6

3,7

96,9

98,9

93,5

96,3

у т.ч. з причин (%):
занадто висока вартість

придбати медичне приладдя (тис.)
у т.ч. з причин (%):
занадто висока вартість

відвідати лікаря (тис.)
у т.ч. з причин (%):
черга була занадто довгою

відвідати стоматолога (тис.)
у т.ч. з причин (%):

занадто висока вартість послуг
42

95,7

98

Там само.
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Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɹɤ ɿ ɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ
ɡɚɧɚɞɬɨɜɢɫɨɤɭɜɚɪɬɿɫɬɶɥɿɤɿɜɦɟɞɢɱɧɢɯɬɨɜɚɪɿɜɩɨɫɥɭɝɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɲɨɝɨ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ³ȱɧɞɟɤɫ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɍɤɪɚʀɧɚ´
ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ   ɨɫɿɛ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ
 ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɤɢ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɱɟɪɟɡ ɧɚɞɦɿɪɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɹɤ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɥɿɤɚɪɿɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ 
ɨɫɿɛ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭɬɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɬɟɫɬɢ ɨɫɿɛ ɥɿɤɢ ɨɫɿɛ 
 ɯɜɨɪɢɯ ɹɤɿ ɥɿɤɭɜɚɥɢɫɶ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ ɳɨ ʀɦ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɧɨ ɡɧɚɣɬɢ
ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɫɿɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ  ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɡɢɱɚɥɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɲɬɢ Ʉɨɠɟɧ
ɩ¶ɹɬɢɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɫɤɚɡɚɜ ɳɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜɿɞɦɨɜɥɹɜɫɹ  
ɚɛɨɡɜɨɥɿɤɚɜ  ɡɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦɱɟɪɟɡɛɪɚɤɤɨɲɬɿɜ43
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ
ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɝɚɪɚɧɬɿʀ´ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ³ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɡɦɟɬɨɸ«!ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɚɜɬɚɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ɿ ³ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ
ɠɢɬɬɹɧɟɧɢɠɱɢɣɜɿɞɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭ´
Ɉɬɠɟ ɦɚɽɦɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɭ ɤɨɥɿɡɿɸ ɤɨɥɢ ɪɟɚɥɶɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɧɨɪɦɚɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɚɿɫɬɨʀɬɶɧɚɡɚɜɚɞɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɠɢɬɬɹ
ɬɚ ɜɢɯɨɞɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ ɐɟ ɽ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ³ɍɤɪɚʀɧɚ  ´ ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɩɪɿɨ
ɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɞɧɢɦ ɡ ɬɚɤɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɽ
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ
ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɩɚɰɿɽɧɬɚ ɡɞɚɬɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɟ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɞɟɪɠɚɜ Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɪɟɮɨɪɦɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɚ ɜɥɚɫɧɟ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɛɨɪɭ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɚɞɪɟɫɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɢɦ ɜɟɪɫɬɜɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɞɪɭɠɧɶɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ
ɪɢɧɤɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɉɪɿɽɧɬɢɪɨɦ ɭ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɽ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ȯɋ
³ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹ±´44
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ³Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹ´ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ȼɈɈɁ
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ
43
44

Звіт “Індекс здоров’я. Україна” http://health-index.com.ua.
Указ Президента України “Про Стратегію сталого розвитку “Україна - 2020”” №5 від 12 січня 2015р.
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ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɬɚɬɿ ɜɿɤɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɬɿɠɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿ
ɬɢɤɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ
ɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɤɨɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɜɩɥɢɜɭɧɚɩɪɨɜɿɞɧɿɱɢɧɧɢɤɢɪɢɡɢɤɭ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɩɨɥɿɬɢɤɢ³Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹ´ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɹɤɢɯɦɨɠɟɞɚɬɢ
ɪɟɚɥɶɧɿɩɨɡɢɬɢɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɽ
¾ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɥɹɜɫɿɯɿɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿɜɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
¾ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɥɿɞɟɪɫɬɜɚɬɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
¾ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ³Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹ´ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɞɿɣ
•ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿ ɦɨɠ
ɥɢɜɨɫɬɟɣɝɪɨɦɚɞɹɧ
•ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɪɟɝɿɨɧɭ
•ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ
ɥɸɞɢɧɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɞ
ɡɜɢɱɚɣɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɟɩɿɞɧɚɝɥɹɞɭɬɚɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ
•ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ³ɦɿɰɧɨɫɬɿ´ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ45
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɱɢ ɧɟ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ
ɫɬɚɧɿ ³ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ´ ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɱɢ ɤɪɢɬɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɹɤ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ʀʀ ɤɚɞɪɨɜɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɦ ɬɚɤ ɿ ɡɿ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɨɠɟɧ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ ɡɧɚɽ
ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɂɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ³Ɋɟɣɬɢɧɝ´ ɭ ɬɪɚɜɧɿ ɪ ɥɢɲɟ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɹɤɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɤɪɚɳɢɥɚɫɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ
ɞɜɚɪɨɤɢɩɨɥɨɜɢɧɚ±ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɳɨɫɢɬɭɚɰɿɹɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɶɬɪɟɬɢɧɚ±ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɳɨɜɨɧɚɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶɧɚɬɨɦɭɠɪɿɜɧɿ46
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɡɦɿɧɢ ɞɿɣɫɧɨ ɽ ɹɤ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɬɚɤ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɹɯ  ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɤɪɢɡɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɧɟɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦ ɧɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
³ɲɜɢɞɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ´ Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɹɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ
ɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ
 ɪɨɤɿɜ Ⱥɥɟ ɜɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɞɿɣɫɧɢɜɲɢ ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɧ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨ
ɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦɨɠɧɚɨɤɪɟɫɥɢɬɢɪɢɡɢɤɢɬɚɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɩɪɨɛɥɟɦɢ
45
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ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɝɭ
ɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɪɭɲɿɽɦ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɢ ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ± ʀɯ ɛɪɚɤ ȱ ɰɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɐɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ
ɰɶɨɝɨɽ
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɣ ɡɚɫɨɛɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɨɤɚɡɨɜɨɸ ɛɚɡɨɸ  ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɚɪɿɽ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ ɩɨɩɭɥɹɰʀ ɡɪɨɫɬɚɽ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɨɬɹɝɚɪɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɯɜɨɪɨɛɚɦɢɬɚɤɨɠɡɪɨɫɬɚɽ
ȼɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɡɦɿɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɦɨɠɥɢɜɿɪɢɡɢɤɢɬɚɩɪɨɛɥɟɦɢ
 Ɂɦɿɧɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɡɿɩɨɤɪɢɬɬɹɦɝɪɨɦɚɞɹɧ
Фінансування системи охорони здоров’я в Україні відбувається з таких джерел:
• державного та місцевого бюджетів;
• соціального страхування;
• приватних коштів домогосподарств, роботодавців, некомерційних організацій, що
обслуговують домогосподарства;
• коштів міжнародних донорських організацій, спрямованих до системи охорони
здоров’я України (т.зв. “кошти іншого світу” за класифікацією Національних рахунків
охорони здоров’я).
При цьому основним обов’язковим джерелом фінансування виступають саме кошти
державного та місцевих бюджетів.
Аналізуючи принципи фінансування сфери охорони здоров’я, потрібно звертати увагу
на такі показники, як:
• загальні витрати на охорону здоров’я (ЗВОЗ);
• ЗВОЗ у розрахунку на одного жителя відносно обмінного курсу національної
валюти;
• витрати населення у розрахунку на одного жителя за паритетом купівельної
спроможності (ПКС), який вимірює розходження “в просторі” у купівельній
спроможності валют різних країн47.
Статистика фінансування сфери охорони здоров’я, згідно з Національними рахунками України, вказана в таблиці “Національні рахунки охорони здоров’я
України” (с.84).
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Слід зазначити, що у 2015р. він досяг рівня 7,81% ВВП (на рівні показника 2009р.)
за рівня витрат на охорону здоров’я у світі в цілому 9,9% (2014р.), що відповідає рівню
або навіть вище нових країн ЄС.
Щодо ЗВОЗ у розрахунку на одного жителя відносно обмінного курсу національної
валюти, то цей показник в Україні становив $166 (для порівняння: у світі в цілому вони
становили $1 058). Це найнижчий показник за період з 2007р., що пов’язано як із
інфляційними процесами, так і зі зростанням обмінного курсу національної валюти.
ЗВОЗ на одного жителя за паритетом купівельної спроможності в Україні щорічно
на душу населення становили від 527 (ПКС в $) у 2010р. до 584 (ПКС в $) у 2015р.
Це відбувалося синхронно зі зростанням загальних подушових витрат за курсом національної валюти в доларовому еквіваленті (за період 2003-2015рр. середній офіційний курс
гривні до долара США, встановлений Національним банком України, зріс з 5,33 грн.
до 24,84 грн. у 2015р.)48.
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɜɢɳɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɨɯɨ
ɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɿɣɫɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ Ⱥɞɠɟ ɡɚɝɚɥɨɦ ɤɨɲɬɿɜ
ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɡɜɿɫɧɨ ɹɤɳɨ ɦɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɜɚɥɸɬɭ  Ɍɨɠ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ± ɰɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚɹɜɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
Ɉɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɳɟ ɨɞɢɧ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ± ɞɨɧɨɪɫɶɤɿ ɤɨɲɬɢ əɤ ɜɢɞɧɨ
ɡ ɬɚɛɥɢɰɿ ³ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ«´ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɡɪɨɫɬɚɥɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ± ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɠɟ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨ
ɥɸɽɬɶɫɹ ɡɨɜɫɿɦ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
ɧɟɦɚɽ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɚɞɠɟ ʀɯ ɦɚɸɬɶ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ ɜɫɿ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɍɤɪɚʀɧɢ
ɇɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɚɫ Ⱥɞɠɟ ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɪɨɛɥɹɬɶ
ɜɧɟɫɨɤɧɚɦɟɞɢɰɢɧɭɳɨɪɨɤɭɜɪɨɡɦɿɪɿɛɥɢɡɶɤɨɦɥɪɞɝɪɧɱɟɪɟɡɩɨɞɚɬɤɢɬɢɫ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɿɦɟɣ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɯɜɨɪɨɛɢ ɱɟɪɟɡ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɜɚɪɬɿɫɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ49 Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ ɩɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪ ɦɚɣɠɟ  ɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢ ɡɚ ɥɿɤɢ ɬɚ ɬɨɜɚɪɢ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡ
ɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɟɧ ɬɪɟɬɿɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ± ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ±  ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɤɨɠɟɧ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ± ɜ ɤɚɫɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɬɚɪɢɮɿɜ  ɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɨ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ
 ± ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɬɪɚɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɨɫɩɿɬɚ
ɥɿɡɚɰɿʀɫɤɥɚɜɭɰɿɥɨɦɭɦɚɣɠɟɝɪɧɚɫɭɦɚɪɧɿɜɢɬɪɚɬɢɡɚɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɸɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɞɧɿɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢɩɨɧɚɞɞɨɯɨɞɭʀɯɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ50
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Частка державних
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здоров’я в
загальних видатках
зведеного бюджету,
%
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6,43
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(5 545,0)
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($86 221,1)
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0,3
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41,9
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7,97
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40,2

2,4

57,2

12,7

7,47

2 391,7
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(13 635,4)

1 459 096
(182 615,3)
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2012

0,2

41,1
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2 548,2

115 757,0
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2013

0,2

46,0

2,1
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11,7

7,42

2 743,0

117 754,6
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1 586 915
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11,89

42,9

2014

21,84

42,8

2015

0,4

49,3

1,6

48,7

11,2

7,81

3 630,0

155 219,5
(7 107,1)

1 988 544
(91 050,5)
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2,9

Приватні фірми і
корпорації

51

58,0

Державні (включаючи державні
фірми)

Розподіл загальних витрат за джерелами фінансування, %:

388,0

18 621,6
(3 493,7)

Загальні витрати на
охорону здоров’я,
млн. грн.
($ млн.)

Загальні витрати на
охорону здоров’я
на душу населення,
грн.

267 344
(50 158,3)

5,33

Обмінний курс
$1 = грн.

ВВП у фактичних
цінах, млн. грн.
($ млн.)
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Загальна чисельність населення,
млн. осіб
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ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ³ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ´ ɪ  ɦɟɞɢɱɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɭɬɶ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɪɢɮɭ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɚɰɿɽɧɬɚ ɹɤɢɣ ɭɤɥɚɞɟ ɞɟɤɥɚ
ɪɚɰɿɸɡɥɿɤɚɪɟɦɰɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨɪɹɞ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹ
ɬɢɦɟɫɬɚɪɚɦɨɞɟɥɶɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɄɨɲɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɦɟɞɢɱɧɨɸɫɭɛɜɟɧɰɿɽɸ
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɳɨɡɦɿɧɚɩɿɞɯɨɞɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤ
ɰɶɨɝɨɁɚɤɨɧɭɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ
• ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɿɬɤɢɯ ɿ ɩɪɨɡɨɪɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɹɤɨɝɨɦɚɬɢɦɭɬɶɭɫɿɛɟɡɜɢɧɹɬɤɭɝɪɨɦɚɞɹɧɢɍɤɪɚʀɧɢ
• ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɝɪɨɦɚɞɹɧɭɜɢɩɚɞɤɭɯɜɨɪɨɛɢ
• ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ
ɨɯɨɪɨɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
• ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɩɥɚɬɟɠɿɜ
• ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɸɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
Ɋɢɡɢɤɢɬɚɦɨɠɥɢɜɿɩɪɨɛɥɟɦɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
• ɩɚɤɟɬ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶ
ɧɢɦ ɳɨ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬ ɡɦɿɧɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ʀɯ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽ
ɧɿɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭɫɟɧɫɿɧɿɜɞɨɫɬɭɩɿɹɤɿɫɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
• ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɿɤɚɪɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ  ɧɟ ɡɦɨ
ɠɭɬɶ ɭɤɥɚɫɬɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ 
• ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ
ɫɿɥɶɫɶɤɿɣɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿɬɚɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯɪɟɝɿɨɧɚɯ
• ɧɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɤɚɞɪɢ ɧɚ
ɦɿɫɰɹɯ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɩɟɪɟɩɨɧɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɡɦɿɧ ɚ ɫɚɦɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɭɬɶ ɩɿɞɯɿɞ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ ɚ ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢ
ɩɨɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɦɿɫɰɟɜɚ ɜɥɚɞɚ ɧɟ
ɛɭɞɟ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɚ ɤɨɲɬɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɨʀɫɥɭɠɛɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɟɛɭɞɭɬɶɩɨɤɪɢɜɚɬɢɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɩɨɫɥɭɝɢɐɟɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ± ɞɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɰɶɨɝɨ
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ
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 Ɂɦɿɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ʀɯ
ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿʀ
Ɇɟɪɟɠɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ± ɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɡ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
Ɇɟɪɟɠɚɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɡɚ
• ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɦɟɞɢɱɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɭɰɿɥɨɦɭɣɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢɜɢɞɚɦɢ
• ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɸɬɚɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɡɚɤɥɚɞɿɜ
• ɨɛɫɹɝɨɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɫɬɚɧɨɦ ɪɭɯɨɦ
ɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɟɪɟɠɿɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ
• ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
• ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɦɢɩɨɫɥɭɝɚɦɢ
• ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɬɚɹɤɨɫɬɿɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɜɢɞɭ ɦɟɞɢɱ
ɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɁɈɁ  ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɢɣ ɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɞɿɥ Ɍɚɤ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɁɈɁ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɹɤ
ɞɟɪɠɚɜɧɿɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɬɚɩɪɢɜɚɬɧɿ
ɁɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɨɸɮɨɪɦɨɸɁɈɁɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɨɤɪɟɦɚ
• ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ
• ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ
• ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɢ
• ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ
• ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛ
• ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ52
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɥɿɤɚɪɟɧɶ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɹɤ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚ ɛɸɞɠɟɬ
ɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚ ɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ Ȳɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ
ɫɜɨɛɨɞɢɭɩɪɢɣɧɹɬɬɿɪɿɲɟɧɶɭɬɱɜɩɢɬɚɧɧɹɯɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭɤɨɲɬɿɜ
ɇɚɪɚɡɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɪɝɚ
ɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɬɚɤɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɦɟɞɢɱɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɚɫɚɦɟ
• ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɁɈɁ ɛɿɥɶɲɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɲɬɚɬɧɢɯ ɪɨɡɩɢɫɿɜ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ʀɯ ɮɭɧɤ
ɰɿɣ ɬɚ ɨɛɫɹɝɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɪ ɆɈɁ ɫɤɚɫɭɜɚɥɨ ɩɪɢɦɿɪɧɿ ɲɬɚɬɧɿ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɁɈɁ
52
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• ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɤɜɿɬɧɿ
ɪ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ʋɚɞ ɳɨɞɨ
ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿʀɡɚɤɥɚɞɿɜɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
• ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁɈɁ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɪ ɄɆɍ
ɫɩɪɨɫɬɢɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ ɞɥɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȼɿɞɬɟɩɟɪ
ɤɨɲɬɨɪɢɫɢ ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɪɨɳɟɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɹɤɚ
ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɢɲɟ ɞɜɚ ɤɨɞɢ ± ɩɨɬɨɱɧɿ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɡɚɤɥɚ
ɞɿɜ ɡɦɨɠɭɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɠ ɫɬɚɬɬɹɦɢ
ɭɯɜɚɥɸɜɚɬɢɛɿɥɶɲɝɧɭɱɤɿɬɚɹɤɿɫɧɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɪɿɲɟɧɧɹɁɜɿɬɧɿɫɬɶɩɨɜɢɬɪɚɬɚɯɛɭɞɟɩɨɞɚɜɚɬɢɫɶɡɚɜɫɿɦɚɤɨɞɚɦɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
Ɍɨɠ ɚɜɬɨɧɨɦɿɡɚɰɿɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɳɨ ɦɟɞɢɱɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɩɟɪɟɣɞɭɬɶɧɚɪɢɧɤɨɜɢɣɩɪɢɧɰɢɩɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɡɦɨɠɭɬɶɧɚɛɭɜɚɬɢɫɬɚɬɭɫɭɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɹɤɿɜɫɿɿɧɲɿɫɭɛ¶ɽɤɬɢɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
Ƚɨɥɨɜɧɿɩɟɪɟɜɚɝɢɰɢɯɡɦɿɧ
• ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɁɈɁ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɬɚɤ ɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
• ɜɢɯɿɞ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɟ ɩɨɥɟ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜ ɦɟɞɢɱ
ɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
• ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɭ ɧɿɠ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ
ɤɚɞɪɨɜɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɤɥɚɞɭ
• ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɛɭɞɶɹɤɿ ɮɨɪɦɢ
ɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɩɟɪɫɨɧɚɥɭɳɨɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
• ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ ɩɨɫɬɚɬɟɣɧɢɦ ɤɨɲɬɨɪɢɫɨɦ
ɜɢɬɪɚɬɚɧɚɨɫɧɨɜɿɜɥɚɫɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɧɭɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɟɮɟɤɬɢɜɧɨɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹɤɨɲɬɚɦɢ
• ɁɈɁɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɦɚɬɢɜɥɚɫɧɢɣɪɚɯɭɧɨɤɭɛɭɞɶɹɤɨɦɭɛɚɧɤɭ
• ɁɈɁ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ
ɞɿɸɬɶ ɭ ɫɬɚɬɭɫɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɬɚ
ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
• ɁɈɁɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɣɦɚɬɢɧɚɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣɨɫɧɨɜɿɥɿɤɚɪɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ  ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɬɚɤɢɯ ɹɤɿ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɦɟɞɢɱɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢ53
53
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Ɋɢɡɢɤɢɬɚɦɨɠɥɢɜɿɩɪɨɛɥɟɦɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
• ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɟɞɢɱɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀɧɟɫɬɚɱɿɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɬɚɠɨɪɫɬɤɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɫɜɨɛɨɞɢ
ʀɯ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɹɤ ɦɟɞɢɱɧɟ ɬɚɤ ɿ ɫɟɪɜɿɫɧɟ  ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ
ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɐɟ ɜɠɟ ɧɚ ɫɬɚɪɬɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ʀɯ ɜ ɭɦɨɜɢ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɇɋɁɍ ɐɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ⱦɿɣɫɧɨ ʀɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ
ɩɟɪɟɩɪɨɮɿɥɶɨɜɭɜɚɬɢɚɥɟɧɟɪɿɜɧɿɫɬɚɪɬɨɜɿɭɦɨɜɢɦɨɠɭɬɶɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨ³ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ´ ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɹɤɿɫɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɚɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɪɢɧɤɨɜɨʀɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ
• ɪɢɡɢɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɿɜɟɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɫɬ Ɉɫɧɨɜ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɚɥɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɡɦɿɧɨɸ ɮɨɪɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɹɤ
ɜɿɞɨɦɨ ɛɟɡɥɿɱ Ɍɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɟɧɞɢ ɡɟɦɥɿ ɧɚ ɹɤɿɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɬɚ ɩɿɥɶɝɨɜɿ ɬɚɪɢɮɢ ɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ
ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ
ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɳɨɩɿɞɜɢɳɭɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀɦɟɞɢɱɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ
ɱɢɣɨɝɨɡɚɤɪɢɬɬɹ
• ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɪɨɛ
ɥɹɬɢ ɤɨɲɬɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɧɢɦɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ ɐɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɚɹɜ
ɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ± ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɇɚɪɚɡɿʀɯɜɍɤɪɚʀɧɿɤɪɢɬɢɱɧɨɦɚɥɨɍɪɛɭɥɨɜɧɟɫɟɧɨɡɦɿɧɢɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ³Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ´ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɉɪɨɬɟ ɆɈɇ
ɭ ɪ ɞɚɥɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɬɚɤɢɯɤɚɞɪɿɜ
 ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɨɤɪɭɝɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɪɚɳɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨɸ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɧɚ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɨɤɪɭɝɿɜ ± ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɪɚɣɨɧɚɦɢ ɦɿɫɬɚɦɢ ɈɌȽ  ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɪɚɳɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɨɸ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɄɆɍ ³ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɯ
ɨɤɪɭɝɿɜ´54 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɟɠ ɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɯɨɤɪɭɝɿɜɿɩɨɪɹɞɨɤʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
• ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɧɿɽʀ ɥɿɤɚɪɧɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɝɨ ɱɢ ɝɨ
ɪɿɜɧɹ 
• ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɦɿɧɿɦɭɦ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɥɿɤɚɪɧɿɝɨɪɿɜɧɹɚɛɨɬɢɫɨɫɿɛɭɪɚɡɿɧɚɹɜɧɨɫɬɿɥɿɤɚɪɧɿɬɿɥɶɤɢɝɨɪɿɜɧɹ
• ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨʀɡɞɭɞɨɥɿɤɚɪɧɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹɡɛɭɞɶɹɤɨʀɬɨɱɤɢɨɤɪɭɝɭ
ɡɚɯɜ
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Ƚɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɨɤɪɭɝ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɦɟɠɚɦɢ ɿ ɧɚɛɨɪɨɦ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɳɨɛ ɭ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ
ɦɟɪɟɠɭ
Ɋɢɡɢɤɢɬɚɦɨɠɥɢɜɿɩɪɨɛɥɟɦɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
• ɭɤɪɚɣ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ± ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɪɿɝ ɫɬɚɜɢɬɶ
ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɤɧɚ ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɯɜɨɪɨɝɨ ɞɨ
ɥɿɤɚɪɧɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
• ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɬɱ ɣ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɹɤɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɰɿʀ±ɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɪɿɡɤɨɝɨɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹɮɚɤɬɿɜɩɨɪɭɲɟɧɶɬɨɳɨ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɋ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹɩɪɨɰɟɫɪɨɡɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɹɤɚɡɚɤɥɚɞɚɽɡɚɫɚɞɢɩɟɪɟ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɮɨɤɭɫɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹɬɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɥɸɞɢɧɢɚɫɚɦɟ
• ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ ɡɚɩɪɚɰɸɜɚɜ ɐɟɧɬɪ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɝɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜ
ɞɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ± ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɮɟɪɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɧɚɝɥɹɞɭɜɍɤɪɚʀɧɿ
• ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ55 Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ
ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɥɹ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɞɨ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɭɫɶɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶ
ɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɈɈɇ ɞɨ
ɪɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɡɚɫɚɞɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ³Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹ´
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɳɨɰɿɡɚɯɨɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ
• ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɧɟɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɨɜɥɚɫɧɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɚɨɫɨɛɢɫɬɨʀɛɟɡɩɟɤɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɬɹɝɚɪɹɯɜɨɪɨɛɩɨɫɢɥɟɧɧɹɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɿɠɫɟɤɬɪɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɡɚɯɨɞɿɜɡ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɞɨɪɨɜɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɠɢɬɬɹ
• ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɚɧɬɢɬɸɬɸɧɨɜɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɛɨɪɨɬɶɛɢ
ɩɪɨɬɢɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɝɨɬɚɞɨɪɨɫɥɨɝɨɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦɭ
• ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ³Ⱦɧɿɜ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ´ ³Ⱦɧɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɚɤɭ ɲɤɿɪɢ´ ɬɨɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɹɤɢɯɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦɚɫɨɜɢɯɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɨɛɫɬɟɠɟɧɶ
• ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɪɨɛɨɬɢɡɛɨɪɨɬɶɛɢɩɪɨɬɢɋɇȱȾɭ
• ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
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Ɋɢɡɢɤɢɬɚɦɨɠɥɢɜɿɩɪɨɛɥɟɦɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
• ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ  ɤɪɿɦ ɆɈɁ ɬɚ ɐɟɧɬɪɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ
ɧɚ ɿɧɲɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿ
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɆɈɁ ɚ ɫɚɦɟ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɿɧɫɩɟɤɰɿɸ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɭ ɬɚ
ɮɿɬɨɫɚɧɿɬɚɪɧɭɫɥɭɠɛɭȾɟɪɠɚɜɧɭɫɥɭɠɛɭɡɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣȾɟɪɠɚɜɧɭ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ ɿɧɫɩɟɤɰɿɸ ɬɚ ɿɧ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ
ɦɿɠɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɧɟɦɚɽɜɤɚɡɚɧɿɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɤɨɧɤɭɪɭɸɬɶ
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɽ ɡɚɧɚɞɬɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɳɨ ɫɭɬɬɽɜɨ ɲɤɨɞɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɮɭɧɤɰɿʀɡɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɚɧɚɥɿɡɭɬɚɨɰɿɧɤɢɪɢɡɢɤɿɜɫɬɚɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɧɟɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ
ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ
ɚ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ± ɞɨ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ȼɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɫɭɬɬɽɜɿɡɦɿɧɢɭɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɿ
Ɂɨɤɪɟɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɰɿɥɚɧɢɡɤɚɫɢɫɬɟɦɧɢɯɞɿɣɚɫɚɦɟ
• ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɹɤɿ ɡɚɤɭɩɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɨɲɬɢ
ɧɚɜɟɫɧɿ ɪ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɡɚɤɨɧɢ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ
ɥɿɤɿɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɬɚɡɦɿɧɢɞɨɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɳɨɞɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ
ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɥɿɤɿɜ ɜɚɤɰɢɧ ɬɚ ɜɢɪɨɛɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ
ɤɨɲɬɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭȼɠɟɡɚɩɟɪɲɢɣɪɿɤɞɿʀɡɚɤɨɧɿɜɩɟɪɟɞɚɜɲɢɥɢɲɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɥɿɤɿɜ ɿ ɜɚɤɰɢɧ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿ
ɡɚɰɿɹɦ ɚ ɫɚɦɟ  ɦɥɧ ɝɪɧ  ɡɨɤɪɟɦɚ ɘɇȱɋȿɎ ɉɊɈɈɇ &URZQ $JHQWV
ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɦɥɧ ɝɪɧ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶɧɢɦɢ
ɰɿɧɚɦɢɆɈɁɪ
• ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɿɣ ɪɟɮɨɪɦɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ
ɞɨ ɬɟɧɞɟɪɿɜ   ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ  ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ
ɬɟɧɞɟɪɿɜ ɫɤɥɚɥɢ ɧɨɜɿ ɝɪɚɜɰɿ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɧɨɜɿ ɬɨɪɝɨɜɿ ɧɚɡɜɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜɿɜɚɤɰɢɧ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɹɤɿɫɧɢɯɝɟɧɟɪɢɤɿɜ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɥɿɤɢ
ɬɚ ɜɚɤɰɢɧɢ ɹɤɿ ɡɚɤɭɩɨɜɭɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɽ ɩɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ȼɈɈɁ  ɬɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ ɩɚɬɟɧɬɿɜ
ɱɢɦ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɩɟɪɲɿ ɰɟɝɥɢɧɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɡɦɿɧ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ
ɜɞɚɥɨɫɹɫɭɬɬɽɜɨɡɛɿɥɶɲɢɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɥɿɤɿɜɿɜɚɤɰɢɧɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɚɰɿɽɧɬɿɜ
Ɍɚɤ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɭɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɧɚ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɥɿɤɿɜ ɿ ɜɚɤɰɢɧ ɧɚ  ɦɥɧ  ɡɚɝɚɥɨɦ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɤɭɩɥɟɧɢɯ ɞɨɡ ɜɚɤɰɢɧ
ɿɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹɧɚɦɥɧ
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• ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨ
ɛɿɜ ɭ ɤɜɿɬɧɿ ɪ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ  Ɂɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɥɿɤɚɪɫɶɤɿɡɚɫɨɛɢ´ɳɨɞɨɫɩɪɨɳɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ´ ɹɤɢɣ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɠɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ
ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɋɒȺ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ əɩɨɧɿʀ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ Ʉɚɧɚɞɿ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ
ɿɡ ɤɪɚʀɧ ɡ ɫɭɜɨɪɢɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ
ɞɧɿɜ
• ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɽɞɢɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɡɚɯɢɫɬɭɡɚɤɨɧɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɭɱɚɫɬɢɧɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɢɦɢɥɿɤɿɜɧɚɥɟɠɧɨʀɹɤɨɫɬɿ
• ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɰɿɧɢ ɳɨɞɨ  ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɟɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚɡɜɢ
ɚɛɨ ɞɿɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɧɚ ɥɿɤɢ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɿ ɡɚɯɜɨ
ɪɸɜɚɧɧɹ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɰɭɤɪɨɜɢɣ ɞɿɚɛɟɬ ȱȱ ɬɢɩɭ
ɯɜɨɪɿɸɬɶ  ɦɥɧ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ  ɛɪɨɧɯɿɚɥɶɧɚ ɚɫɬɦɚ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ
ɠɢɬɬɹɬɢɫɩɚɰɿɽɧɬɿɜɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɜɿɤɭ 
• ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɧɚ
ɥɿɤɢ ɜɿɞ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɛɪɨɧɯɿɚɥɶɧɨʀ ɚɫɬɦɢ ɬɚ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ
ɞɿɚɛɟɬɭ ȱȱ ɬɢɩɭ Ɂɚɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɞɨ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɄɆɍ ɪɚɡɨɦ ɡ ɆɈɁ ɡ  ɤɜɿɬɧɹ ɪ ɛɭɥɨ ɿɧɿ
ɰɿɣɨɜɚɧɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɟɿɦɛɭɪɫɚɰɿʀ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ³Ⱦɨɫɬɭɩɧɿ
ɥɿɤɢ´ Ɋɟɿɦɛɭɪɫɚɰɿɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɞɨ ɩɚɰɿ
ɽɧɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɿɤɚɦɢ ɹɤɢɣ ɞɨɜɿɜ ɫɜɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡ
ɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ
ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɚɤɬɢ
• ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɄɆɍɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪ
• ³ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɩɬɨɜɨʀ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɿɦɩɨɪɬɭɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜ ɤɪɿɦɚɤɬɢɜɧɢɯɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɢɯɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɿɜ ´ʋ
• ³ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɢɯɨɤɪɭɝɿɜ´ʋ
• ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɄɆɍɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪ
• ³ɉɪɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɨɛɫɹɝɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɦɿɫɰɟɜɢɦɛɸɞɠɟɬɚɦɭɪɨɰɿ´ʋ
• ³ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ´
ʋ
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• ³ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɍɤɪɚʀɧɢ´ʋ
• Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ´
ɪ 
За результатами соціологічного дослідження “Реформи в Україні: громадська
думка населення”56, переважна більшість українців не вірять в успішність реформ,
переконані в успіху лише 5%, ще 29% загалом вірять в успішність реформування,
проте з певними сумнівами, 38% вже розчарувались, проте ще зберігають частку надії,
а 23% повністю зневірились. Проте слід зазначити, що число тих, хто зовсім не вірить
в успіх реформ, істотно зменшилося, порівняно з минулими роками (30% – у 2015р.,
28% – у 2016р., 40% – у 2017р.).
Найбільшу зацікавленість у населення має (поряд з антикорупційною, пенсійною та
реформою органів правопорядку) реформа охорони здоров’я. Причому її актуальність
зростає, порівняно з 2015р. (46,5% і 35,9%, відповідно). Це свідчить передусім
про критичний стан цієї системи, який потребує негайних змін, а також – “відчутність”
тих змін, що вже відбуваються, та потужний комунікативний супровід реформування.
Разом з тим, за наведеними показниками не можна об’єктивно оцінити зміни, адже
це може бути результат потужної комунікативної кампанії, яка активно супроводжує
медичну реформу. Підтверджують цю гіпотезу й результати соціологічного дослідження: на думку 47% громадян (на 9% більше, ніж у 2017р.), інформація, яку дає
Уряд, часто не відповідає дійсності, 30% вважають, що такої інформації замало, і ще
25% нарікають на її незрозумілість.
Можна також припустити, що розчарування та невдоволеність реформою охорони
здоров’я може зростати, оскільки плани реформування зменшують обсяг безоплатності
медичної допомоги, а дослідження показує, що більшість (77%) опитаних в Україні
не зможуть прожити без постійної турботи та опіки з боку держави, протилежну точку
зору поділяють лише 13%.
Висновки
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɪɚɡɿ ɽ ɜɟɥɢɤɢɦ ɜɢɤɥɢɤɨɦ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨ
ɪɟɧɧɸ ɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ɉɬɬɚɜɫɶɤɨɸ
ɯɚɪɬɿɽɸ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɽ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ   ɝɟɧɟɬɢɤɚ
  ɟɤɨɥɨɝɿɹ   ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ  
ɚɬɚɤɨɠɧɚɥɟɠɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɽ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛ
ɥɢɜɨ ɹɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɿɤɨ
ɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɟɩɿɞɟɦɿɣ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ ɿ ȼȱɅɋɇȱȾɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɝɪɭɩɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
56

Дослідження провели Фонд “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” спільно з Соціологічною
службою Центру Разумкова 19-25 травня 2018р. в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій АР Крим, частин Донецької та Луганської областей.
Опитано 2 019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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ɐɟ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ
ɱɢɧɧɢɤɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɪɠɚɜɢ
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɿɜɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɡɞɨ
ɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɭ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȼɈɈɁ ɫɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɬɢɯɯɬɨʀɯɧɚɣɛɿɥɶɲɟɩɨɬɪɟɛɭɽɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹɜɢɫɨɤɨɸɹɤɿɫɬɸɿɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɸ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɧɚɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɦɭɪɿɜɧɿɁɚɭɦɨɜɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɚɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɰɿ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɧɚ 
ɭɱɨɥɨɜɿɤɿɜɿɧɚɭɠɿɧɨɤɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿɜɿɞɿɲɟɦɿɱɧɨʀɯɜɨɪɨɛɢɫɟɪɰɹ±ɧɚ
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɟɪɟ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɥɿɤɚɪɿɜ ɿ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɯɜɨɪɨɛ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ
ɫɬɚɞɿɹɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɫɢɫɬɟɦɢɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɥɿɤɚɦɢ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɿ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɧɹɥɸɞɟɣɜɨɥɨɞɿɬɢɫɜɨʀɦɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦɬɚɩɨɥɿɩɲɭɜɚɬɢɣɨɝɨ
ɹɤɿɫɬɶɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɍɫɭɱɚɫɧɢɯɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɥɿɞ ɫɤɟɪɨ
ɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɬɚ ɬɸɬɸɧɨɩɚɥɿɧɧɹɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸ
ɜɚɧɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɜɿɞ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɹ ɟɩɿɞɟɦɿʀ
ȼȱɅɋɇȱȾɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɟɩɿɞɟɦɿɽɸ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɧɢɦ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɩɨɫɢɥɟɧɧɹʀʀɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɪɟɲɬɿ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɟ ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɢɦ ɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ
ɡɦɿɧɚɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɳɨɛ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ɪɟɮɨɪɦɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɚ ɧɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɜ ³ɪɟɮɨɪɦɭ ɡɚɪɚɞɢ ɪɟɮɨɪɦɢ´ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɬɢ ɦɟɞɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɱɢ ɞɭɦɰɿ ʀʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɚɦɛɿɬɧɿ ɩɥɚɧɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɜɢɦɚɝɚɽ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ
ɫɬɚɪɬɨɜɢɯɩɨɡɢɰɿɣ
ɉɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɤɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɪɟɮɨɪɦɇɟɨɛɯɿɞɧɚɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɭɫɿɯɫɮɟɪɧɚɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹɭɦɨɜɠɢɬɬɹ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɩɨɛɭɬɭ ɞɿɬɨɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶ
ɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɦɨɞɟɥɿ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɧɚɡɞɨɪɨɜɢɣɫɩɨɫɿɛɠɢɬɬɹ
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Додаток 1

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1
ОЧИМА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɿ
ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɜɨɽ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɹɤ
³ɩɨɫɟɪɟɞɧɽ´ ɬɚɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɞɚɥɢ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ   ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɜɨɧɨ
ɝɚɪɧɟíɳɨɩɨɝɚɧɟɿíɞɭɠɟɩɨɝɚɧɟ
ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨ ɳɨ ɱɢɦ ɫɬɚɪɲɢɦɢ ɽ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɬɢɦ ɝɿɪɲɟ ɜɨɧɢ ɨɰɿɧɸ
ɸɬɶ ɫɬɚɧ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɍɚɤ ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ ɯɬɨ ɨɰɿɧɸɽ ɫɬɚɧ ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɹɤɝɚɪɧɢɣɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹɜɿɞɫɟɪɟɞɦɨɥɨɞɢɯɥɸɞɟɣɜɿɤɨɦɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜɞɨ
 ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɤɨɦɭ  ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɤɿɜ ɚ ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ ɯɬɨ ɨɰɿɧɸɽ ɣɨɝɨ ɹɤ ɩɨɝɚɧɟ
ɱɢɞɭɠɟɩɨɝɚɧɟɡɪɨɫɬɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɞɨ
ɀɿɧɤɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɫɬɚɧ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɝɿɪɲɟ ɧɿɠ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɝɪɚɧɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɿ   ɿ ɰɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɢɦ
ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɠɿɧɨɤ ɛɿɥɶɲɟ ɨɫɿɛ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ± ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ ɠɿɧɤɢ ɨɰɿ
ɧɸɸɬɶ ɫɬɚɧ ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɝɿɪɲɟ ɡɚ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ Ɍɚɤ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ
ɫɟɪɟɞ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ  ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɫɬɚɧ ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɹɤ ɝɚɪɧɢɣ ɚ ɫɟɪɟɞ ɠɿɧɨɤ ±
ɚɭɜɿɤɨɜɿɣɝɪɭɩɿɜɿɞɪɨɤɿɜɿɫɬɚɪɲɢɯɫɟɪɟɞɱɨɥɨɜɿɤɿɜɨɰɿɧɸɸɬɶɫɬɚɧ
ɫɜɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɹɤɩɨɝɚɧɢɣɚɛɨɞɭɠɟɩɨɝɚɧɢɣɚɫɟɪɟɞɠɿɧɨɤ±
Ƚɿɪɲɟ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɫɬɚɧ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɠɢɬɟɥɿ ɫɿɥ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɦɿɫɶɤɢɦɢ
ɠɢɬɟɥɹɦɢɌɚɤɝɚɪɧɢɦɣɨɝɨɜɜɚɠɚɸɬɶɨɩɢɬɚɧɢɯɦɿɫɬɹɧɿɫɿɥɶɫɶɤɢɯɠɢɬɟɥɿɜ ɞɿɚɝɪɚɦɚ³əɤȼɢɨɰɿɧɸɽɬɟɫɬɚɧɫɜɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹ"´ 
ɍɪɚɡɿɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹɞɨɫɿɦɟɣɧɨɝɨɥɿɤɚɪɹ
ɱɢɞɿɥɶɧɢɱɧɨɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɥɿɤɭɸɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɥɿɤɿɜ  
ɚɛɨ ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ   Ɂɚɝɚɥɨɦ ɹɤɳɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɪɟɫɩɨɧ
ɞɟɧɬɿɜɞɨɩɟɪɲɨʀɜɤɥɸɱɢɜɲɢɬɢɯɯɬɨɭɜɢɩɚɞɤɭɯɜɨɪɨɛɢɹɤɩɪɚɜɢɥɨɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɨ ɥɿɤɚɪɿɜ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɢ ɱɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ɜɢɤ
ɥɢɤɚɸɬɶ ɲɜɢɞɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɚɛɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɯɨɱɚ ɛ ɪɚɞɢɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɜɿɡɨɪɨɦ ɜ
ɚɩɬɟɰɿ  ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ í ɬɢɯ ɯɬɨ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɚ ɞɨ ɬɪɟɬɶɨʀ ± ɬɢɯ ɯɬɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɞɨ ɦɟɞɢɤɿɜ ɿ ɫɚɦɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɨ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɛɭɥɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ  ɭɫɿɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
ɞɨɞɪɭɝɨʀ±ɞɨɬɪɟɬɶɨʀí ɞɿɚɝɪɚɦɚ³əɤɨɸɽȼɚɲɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚɜɪɚɡɿɡɚɯɜɨ
ɪɸɜɚɧɧɹ"´ɫ 
1

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 28 вересня по 3 жовтня 2018р.
Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької
та Луганської областей. Опитано 2 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки
не перевищує 2,3%.
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Як Ви оцінюєте стан свого здоров’я?
% опитаних
УКРАЇНА
28,8

Гарне

49,8

Посереднє

15,1

Погане

3,5

Дуже погане

2,9

Важко відповісти

Вік, років
1,4 2,5
56,6

18-29
38,0

30-39

62,8

11,9

3,0

1,8
9,5

3,7

28,3

38,3
Посереднє

1,9
5,7

14,2

50,2

70 і старші 5,6
Гарне

58,7

16,1

50-59

3,4

51,5

26,3

40-49

60-69

36,1

46,3
Погане

Дуже погане

2,8
4,2
2,9
6,8
2,3
7,5

Важко відповісти

Стать
Чоловіки
Жінки
Гарне

33,6

50,0

24,7
Посереднє

49,6
Погане

10,8
18,8

Дуже погане

2,5
3,1
3,8 3,1

Важко відповісти

Тип поселення
Місто
Село
Гарне

31,6

48,0

22,9
Посереднє

53,3
Погане

Дуже погане

13,6
18,4

3,7 3,1
2,4
3,0

Важко відповісти
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 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

Якою є Ваша поведінка в разі захворювання?*
% опитаних
УКРАЇНА
Звертаюся до сімейного лікаря /
дільничного терапевта

50,6

Самостійно лікуюся за допомогою ліків

41,5

Самостійно лікуюся народними
засобами без ліків
Прошу поради у провізора /
фармацевта в аптеці
Звертаюся безпосередньо до вузького
спеціаліста амбулаторії чи поліклініки

36,6
25,6
22,9

Викликаю швидку допомогу

17,5

Звертаюся безпосередньо до
спеціаліста стаціонару
Шукаю в Інтернеті спосіб лікування
схожих симптомів, хвороб
Звертаюся до фахівців
нетрадиційної медицини
Інше
Нічого не роблю
Важко відповісти

13,5
7,1
3,2
1,3
2,3
1,4

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.

Ɂɚ ɫɬɢɥɟɦ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ Ⱦɨɧɛɚɫ ± ɭ ɰɶɨɦɭ
ɪɟɝɿɨɧɿ  ɬɢɯ ɯɬɨ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ³ɿɝɧɨɪɭɸɱɢ´ ɦɟɞɢɤɿɜ ɿ ɦɟɞɢɱɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɜɭɫɿɯɿɧɲɢɯɪɟɝɿɨɧɚɯɱɚɫɬɤɚɬɚɤɢɯɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɞɨ 2
Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɩɨɫɥɭɝ ɦɟɞɢɤɿɜ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɬɟ ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɿɞɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɚɦɨɥɿɤɭɜɚɧɧɸ ɧɚɣɜɢɳɚ ɫɚɦɟ ɫɟɪɟɞ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ± ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɳɨ ɣɨɦɭ ³ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɚ ɠɢɬɬɹ ɜɢɫɬɚɱɚɽ´   ɿ ɬɢɯ ɳɨ ³ɡɚɝɚɥɨɦ ɠɢɜɭɬɶ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɨ´  ɬɨɞɿɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɟɪɟɞɬɢɯɯɬɨɜɿɞɩɨɜɿɜɳɨʀɦɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽɧɚɜɿɬɶ
ɧɚɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɬɚɤɿɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɥɢɲɟ
2

Де наведено дані за регіонами, області розподіляються таким чином: Захід: Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; Центр: Вінницька,
Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська
області та м.Київ; Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Схід: Дніпропетровська, Запорізька,
Харківська області; Донбас: Донецька та Луганська області.
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 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɞɨ ɥɿɤɚɪɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ
 ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ ɧɟ ɯɜɨɪɿɥɢ  í ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɰɟ
ɞɥɹ ɧɢɯ ɡɚɧɚɞɬɨ ɞɨɪɨɝɨ  ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭíɬɨɦɭɳɨɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɫɚɦɿɡɧɚɸɬɶɹɤɥɿɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡɩɨɩɟ
ɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɨɪɚɞɢ ɫɭɫɿɞɚ ɞɪɭɝɚ   í ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɿ ɱɟɪɝɢ ɜ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɚɯíɱɟɪɟɡɩɨɝɚɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɝɪɭɛɿɫɬɶɯɚɦɫɬɜɨɡɛɨɤɭɦɟɞɢɱɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
 í ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ ɞɚɥɟɤɨ ɿ ɧɟɡɪɭɱɧɨ ɞɨɛɢɪɚɬɢɫɹ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ  í
ɬɨɦɭɳɨɧɟɡɧɚɸɬɶɞɨɤɨɝɨɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ
ɋɟɪɟɞ ɠɢɬɟɥɿɜ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɞɨ ɥɿɤɚɪɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ
ɥɢɲɟ  ɬɨɞɿ ɹɤ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ± ɜɿɞ  ɞɨ   ɑɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ɭ ɫɟɪɟɞ
ɧɶɨɦɭɭɤɪɚʀɧɿɹɤɧɚɩɪɢɱɢɧɭɜɿɞɦɨɜɢɜɿɞɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɦɟɞɢɤɿɜɬɭɬɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɞɨɜɿɪɢɞɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɦɟɞɢɤɿɜ  ɧɚɬɟɳɨɫɚɦɿɡɧɚɸɬɶɹɤɥɿɤɭ
ɜɚɬɢɫɹ   ɧɚ ɩɨɝɚɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɭɛɿɫɬɶ ɯɚɦɫɬɜɨ ɡ ɛɨɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪ
ɫɨɧɚɥɭ  
ɀɢɬɟɥɿ ɫɿɥ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɦɿɫɬɹɧɚɦɢ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɹɤ ɩɪɢɱɢɧɭ ɬɨɝɨ ɱɨɦɭ
ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɞɨ ɥɿɤɚɪɹ ɬɟ ɳɨ ɞɚɥɟɤɨ ɿ ɧɟɡɪɭɱɧɨ ɞɨɛɢɪɚɬɢɫɹ ɞɨ ɦɟɞɢɱ
ɧɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
Якщо Ви не зверталися до лікаря протягом останніх двох років, то чому?*
% опитаних
УКРАЇНА
Я звертався до лікаря

56,3

Я чи мої діти не хворіли

11,4

Занадто дорого (послуги, ліки)

10,9

Не довіряю медичному персоналу,
їх кваліфікації

7,6

Знаю, як лікуватися, з попереднього
досвіду, поради сусіда/друга

7,6

Великі черги в поліклініках
Погане ставлення, грубість,
хамство з боку медичного персоналу
Далеко і незручно добиратися
до медичної установи

6,7
4,0
2,3

Не знаю, до кого звернутися

1,6

Інше

1,4

Важко відповісти

3,5

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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Чи платили Ви за медичну допомогу
(для Вас, Ваших дітей чи інших осіб,
які перебувають під Вашим
піклуванням) протягом року перед
цим опитуванням (включаючи плату
за стоматологічні послуги)?
% опитаних
УКРАЇНА

Так
58,8

Ні
37,2

 ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɩɪɨɬɹ
ɝɨɦ ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɞ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜɨɧɢ ɩɥɚɬɢɥɢ ɡɚ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ
ɫɟɛɟɫɜɨʀɯɞɿɬɟɣɱɢɿɧɲɢɯɨɫɿɛɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ʀɯ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹɦ  ɳɨ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɱɚɫɬɤɭ ɬɢɯ
ɯɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɜ ɳɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ
ɩɪɨ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜ

ɋɟɪɟɞɧɹ ɫɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɥɿɤɢ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ
ɜɢɬɪɚɱɚɜ ɹɤɿɫɶ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɥɿɤɢ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɝɪɧ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɣɦɟɧɲ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ ɳɨ ʀɦ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ
ɝɪɨɲɟɣ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ  ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɜɢɳɢɦɢ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
 ɝɪɧ  ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɛɿɥɶɲɟ
ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɹɤɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɯɜɨɪɿɸɬɶ ɚ ɨɬɠɟ ɛɿɥɶɲɟ ɝɪɨɲɟɣ ɜɢɦɭɲɟɧɿ
ɜɢɬɪɚɱɚɬɢɧɚɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
Важко
відповісти
4,0

 ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ʀɦ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɞ ɨɩɢɬɭ
ɜɚɧɧɹɦɛɪɚɬɢɱɢɩɨɡɢɱɚɬɢɝɪɨɲɿɭɪɨɞɢɱɿɜɞɪɭɡɿɜɛɚɧɤɭ ɛɪɚɬɢɤɪɟɞɢɬ ɚɛɨɩɪɨɞɚɜɚɬɢɤɨɲɬɨɜɧɨɫɬɿɦɚɣɧɨɳɨɛɩɨɤɪɢɬɢɜɢɬɪɚɬɢɧɚɥɿɤɭɜɚɧɧɹȾɥɹɬɢɦɠɟɤɨɦɭ
ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹɰɟɪɨɛɢɬɢɫɟɪɟɞɧɹɫɭɦɚɬɚɤɢɯɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɚɛɨɩɪɢɞɛɚɧɢɯɡɚɪɚɯɭɧɨɤ
ɩɪɨɞɚɠɭ ɦɚɣɧɚ  ɤɨɲɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɝɪɧ Ɂɧɨɜɭɬɚɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɧɚɣɦɟɧɲ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɥɸɞɢ
ɡ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɦ ɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɡɚɡɧɚɱɚɥɢ ɳɨ ʀɦ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɩɨɡɢɱɚɬɢ ɝɪɨɲɿ
ɱɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɦɚɣɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɨɩɥɚɬɢɬɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ   ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɢɜɚɥɢ
ɛɿɥɶɲɭ ɫɭɦɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɨɲɬɿɜ  ɝɪɧ  ɧɿɠ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ
ɦɚɫɢɜɭɨɩɢɬɚɧɢɯ
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɳɨ ɜ ɧɿɣ ɿɫɧɭɸɬɶ ɇɚɣ
ɱɚɫɬɿɲɟɝɪɨɦɚɞɹɧɢɫɯɢɥɶɧɿɜɜɚɠɚɬɢɳɨɡɚɨɫɬɚɧɧLɞɜɚɪɨɤɢɡɚɝɚɥɶɧɚɹɤLɫɬɶɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ
ɬɚɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɞɚɥɢ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ  Ȼɥɢɡɶɤɨ ɬɪɟɬɢɧɢ   ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɜɨɧɚ
ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɹɿɥɢɲɟíɳɨɩɨɤɪɚɳɢɥɚɫɹ
ɇɚɣɪɿɞɲɟ ɧɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɠɢɬɟɥɿ
Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ   ɯɨɱɚ ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɪɿɜɧɨ ɫɬɿɥɶɤɢ ɠ ɫɤɿɥɶɤɢ ɣ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɤɪɚʀɧɿ   ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɥɹɪɢɡɨɜɚɧɢɦɢ ɽ ɨɰɿɧɤɢ ɡɦɿɧ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ± ɬɭɬ  ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ
ɤɪɿɦ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ  ɚɥɟ ɬɭɬ ɬɚɤɨɠ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɜ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɤɚɡɭɽ
ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ   ɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ± ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɿɧɲɢɦɢɪɟɝɿɨɧɚɦɢɬɢɯɯɬɨɜɜɚɠɚɽɳɨɫɢɬɭɚɰɿɹɧɟɡɦɿɧɢɥɚɫɹ  
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ɑɢɦ ɫɬɚɪɲɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɬɢɦ ɝɿɪɲɟ ɜɨɧɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɍɚɤ ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɹ
ɡɪɨɫɬɚɽɜɿɞɫɟɪɟɞɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɜɿɤɨɦɪɨɤɿɜɞɨɫɟɪɟɞɬɢɯɤɨɦɭ
ɿɛɿɥɶɲɟɪɨɤɿɜɐɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɬɢɦɳɨɥɸɞɢɫɬɚɪɲɨɝɨɜɿɤɭɝɿɪɲɟɨɰɿɧɸɸɬɶɜɥɚɫɧɟ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɚ ɱɢɦ ɝɿɪɲɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɢɦ ɝɿɪɲɨɸ ɽ ɨɰɿɧɤɚ ɡɦɿɧ ɳɨ
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɿɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ±ɹɤɳɨɫɟɪɟɞɬɢɯɯɬɨɜɜɚɠɚɽɳɨɭɧɶɨɝɨ
ɝɚɪɧɟɡɞɨɪɨɜ¶ɹɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɚɨɫɬɚɧɧɿ
ɞɜɚɪɨɤɢɬɨɫɟɪɟɞɬɢɯɯɬɨɨɰɿɧɸɽɫɜɨɽɡɞɨɪɨɜ¶ɹɹɤɞɭɠɟɩɨɝɚɧɟ±
Як за останнi два роки змінилася загальна якiсть діяльності системи
охорони здоров’я (медичної допомоги)?
% опитаних
УКРАЇНА

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Значно покращилася

2,5

1,1

1,6

2,1

3,4

13,6

Дещо покращилася

9,5

11,0

9,5

7,4

9,4

9,3

Залишилася на
такому ж рiвнi

43,8

50,8

42,5

40,1

46,2

22,9

Дещо погiршилася

19,2

14,8

24,4

24,0

12,5

16,9

Значно погiршилася

12,6

7,4

10,8

14,5

18,3

22,0

Важко вiдповiсти

12,3

15,0

11,3

12,0

10,3

15,3

Вік, років
18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 і старші

Значно покращилася

3,7

2,7

2,4

1,7

1,9

1,9

Дещо покращилася

10,1

10,8

9,5

10,5

8,0

6,1

Залишилася на
такому ж рiвнi

46,4

46,6

43,4

42,7

40,5

40,8

Дещо погiршилася

15,2

18,3

20,2

21,9

21,2

20,7

Значно погiршилася

6,9

8,9

12,2

15,2

18,3

19,2

17,7

12,7

12,2

8,0

10,0

11,3

Важко вiдповiсти

Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɤɨɪɭɩɰɿɸ ɭ ɬɱ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɥɿɤɚɪɹɦ í ³ɝɨɧɨɪɚɪɢ´ ³ɩɨɞɹɤɢ´
³ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ ɜɧɟɫɤɢ´    ɓɟ  ɜɿɞɧɟɫɥɢ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɫɨɤɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɥɿɤɿɜ  í ɜɢɫɨɤɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ  í ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ ɿ ɧɟɞɛɚɥɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭíɛɪɚɤɫɭɱɚɫɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹíɧɟɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ
ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ Ɋɿɞɲɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɩɨɝɚɧɢɣ
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ   ɛɪɚɤ ɱɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ   ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɭ ʀɯ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɱɢ
ɩɨɛɥɢɡɭ  ɧɟɡɪɭɱɧɢɣɪɨɡɤɥɚɞɩɪɢɣɨɦɭɩɚɰɿɽɧɬɿɜɞɨɜɝɿɱɟɪɝɢ  
ɇɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɫɨɤɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɿɤɿɜ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞ
ɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ  ɇɚ ɛɪɚɤ ɱɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɠɢɬɟɥɿ
Ⱦɨɧɛɚɫɭ  

a 99 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

Якими є основні проблеми системи охорони здоров’я в Україні?*
% опитаних
УКРАЇНА

Корупція (у т.ч. неформальні платежі лікарям −
“гонорари”, “подяки”, “благодійні внески”)

57,3

Висока вартість ліків

44,2

Висока вартість лікування

39,5

Байдужість і недбалість
медичного персоналу

33,6

Брак сучасного обладнання

31,9

Непрофесіоналізм, некомпетентність
медичного персоналу

27,0

Поганий санітарно-гігієнічний
стан медичних закладів

10,0

Брак чи відсутність
медичного персоналу
Відсутність медичного закладу
в населеному пункті чи поблизу
Незручний розклад прийому
пацієнтів, довгі черги
Інше
Важко відповісти

5,9
4,4
3,5
1,2
4,1

* Респондентам пропонувалося відзначити не більше трьох прийнятних варіантів відповіді.

Чи відбуваються реформи в
системі охорони здоров’я в Україні?
% опитаних
УКРАЇНА
Так
37,6

Ні
39,3

ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ʌɢɲɟ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ
ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɫɬɿɥɶɤɢ ɠ   ±
ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɚ  ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɰɟ
ɩɢɬɚɧɧɹ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ³ɑɢ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɭɽɬɟ ȼɢ ɪɟɮɨɪɦɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ"´  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɳɨ ɜɨɧɢ
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɫɤɨɪɿɲɟ ʀʀ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɚ  í ɡɨɜɫɿɦ ɚɛɨ ɫɤɨɪɿɲɟ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ &ɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ʀɯ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ±   ɚ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ
Важко
відповісти
23,1
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ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɿ   ɓɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ
ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɟɪɟ
ɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ʀʀ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɿɜ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɡɦɿɧɢ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɿɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɪɟɮɨɪɦɨɸɜɜɚɠɚɬɢɧɟɦɨɠɧɚ
Ɋɿɜɟɧɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɟɮɨɪɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɟɝɿɨɧɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ȼɢɳɨɸ ɽ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɨɦɭ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ  
ɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ   ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɿ ɧɢɠɱɨɸ ± ɧɚ ɉɿɜɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ   ɧɚ
ɋɯɨɞɿ  ɿȾɨɧɛɚɫɿ  
Чи підтримуєте Ви реформу системи охорони здоров’я?
% опитаних
УКРАЇНА
6,3

Повністю підтримую
Скоріше підтримую

19,6
21,9

Скоріше не підтримую
Зовсім не підтримую

30,3
21,8

Важко вiдповiсти

Регіони
Захід

7,6

Центр

5,8

Південь

5,8

Схід

5,8

Донбас

6,7

25,4

19,7

23,6
13,8
10,8
13,4

18,4

22,3
17,5

29,4
41,3

27,7
16,8

29,0
18,8
21,7

36,9
38,7

18,8
24,4

Скоріше підтримую
Повністю підтримую
Скоріше не підтримую
Зовсім не підтримую
Важко відповісти

Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɝɿɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ
ɳɨ ɫɚɦɟ ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɪɿɡɧɢɰɸ ɭ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɦɿɠ ɪɟɝɿɨ
ɧɚɦɢ ɉɪɨ ɬɟ ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ ɫɟɪɟɞ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ɍɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦɟɞɢɱɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɚ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɍɪɹɞɭ ɧɟ
ɞɨɜɿɪɹɽ ± ɥɢɲɟ  Ɉɬɠɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢɧɟɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɹɤɿɦɨɠɧɚɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɞɨɪɟɮɨɪɦɡɚɝɚɥɨɦ íɰɟɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɩɢɬɚɧɧɹɞɨɜɿɪɢɱɢ
ɧɟɞɨɜɿɪɢɞɨɜɥɚɞɢɹɤɚɰɿɪɟɮɨɪɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɉɪɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɚ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɞɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɰɿɽʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɨɠɧɚ
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ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ ɱɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
Ɍɚɤ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɥɿɤɢ ɜɿɞ ɞɿɚɛɟɬɭ ɝɨ ɬɢɩɭ ɛɪɨɧɯɿɚɥɶɧɨʀ ɚɫɬɦɢ
ɬɚ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɳɨɛ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ
ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɰɿɧɢ ±  ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɚɤɟɬɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ±  ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɥɿɤɚɪɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞ
ɠɟɧɧɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɦɿɠ ɩɚɰɿɽɧɬɨɦ ɿ ɥɿɤɚɪɟɦ ±  ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹ
ɩɚɰɿɽɧɬɚɞɨɥɿɤɚɪɹɩɟɪɜɢɧɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ±ɪɟɮɨɪɦɭɟɤɫɬɪɟɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ³ɩɚɪɚɦɟɞɢɤ´ í   ɬɢɯ ɯɬɨ
ɰɟ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ  ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɥɟɦɟɞɢɰɢɧɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧ
ɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɩɚɰɿɽɧɬɨɦ ɜɿɞ ɥɿɤɚɪɹ ɱɟɪɟɡ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɣ ɱɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɡɜ¶ɹɡɨɤ  ± 
ɧɟɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
Чи підтримуєте Ви кожен з наведих напрямів реформи охорони здоров’я?
% опитаних
Відшкодування витрат на ліки від діабету 2-го типу, бронхіальної астми
та серцево-судинних захворювань
87,6

5,2

7,2

6,7

6,7

Державне регулювання ціноутворення на лікарські засоби,
щоб гарантувати справедливість і адекватність роздрібної ціни
86,5
Запровадження пакета безоплатної медичної допомоги
11,6

77,9

10,5

Збільшення заробітної плати лікарів завдяки запровадженню
механізму контрактів між пацієнтом і лікарем
18,7

63,4

17,9

Прикріплення пацієнта до лікаря первинної медичної допомоги
61,2

21,1

17,7

Реформа екстреної медичної допомоги, запровадження спеціальності “парамедик”
29,3

45,5

25,2

Запровадження телемедицини (можливості отримання консультацій пацієнтом
від лікаря через телефонний чи Інтернет-зв'язок)
44,2

35,7
Підтримую

Не підтримую

20,1

Важко відповісти

ɏɨɱɚɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɪɿɜɧɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɛɿɥɶɲɨɫɬɿɚɫɩɟɤɬɿɜɪɟɮɨɪɦɢ
ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɍɪɹɞɭ ɧɚɜɿɬɶ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɍɪɹɞɭ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹ
ɸɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɱɢ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɫɟ ɠ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɤɨɠɟɧ ɡ ɚɫɩɟɤɬɿɜ
ɪɟɮɨɪɦɢ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɥɟɦɟɞɢɰɢɧɢ í ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɽ ɍɪɹɞɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɿ ɧɟɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɟɥɟɦɟɞɢɰɢɧɢ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɪɿɜɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ±ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɿ 
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əɤɢɦɢ ɛɚɱɚɬɶ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ"
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɟɮɨɪɦɢ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɫɥɹ ʀʀ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɟ ɥɢɲɟ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɜɨɧɚ ɡɧɢɡɢɬɶɫɹ  Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɰɿɽɧ
ɬɿɜ ɧɚ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡɪɨɫɬɭɬɶ ɥɢɲɟ  í ɳɨ ɡɧɢɡɹɬɶɫɹ   ± ɳɨ
ɡɪɨɫɬɭɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɧɚ ɥɿɤɢ ɥɢɲɟ  í ɳɨ ɡɧɢɡɹɬɶɫɹ  Ɂɚ ɿɧɲɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɪɟɮɨɪɦɢ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɦɿɧɢ ɧɟ ɨɱɿɤɭɸɬɶɫɹ
Ɍɚɤ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɿɜ ɞɨ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɜɨɧɨ ɩɨɤɪɚɳɢɬɶɫɹ ɚ  í ɩɨɝɿɪɲɢɬɶɫɹ   ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ
ɳɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɪɹɞ ɡ ɞɨɦɨɦ  í ɡɪɨɫɬɟ
ɚ  í ɡɧɢɡɢɬɶɫɹ   ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɞɭɦɤɢ ɳɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ íɩɨɤɪɚɳɢɬɶɫɹɚíɩɨɝɿɪɲɢɬɶɫɹ 
Після запровадження реформи охорони здоров’я…?
% опитаних
якість медичної допомоги

витрати пацієнта на ліки
Знизяться
5,8
Зростуть
69,6

Не зміняться
12,7

Важко відповісти
11,9
витрати пацієнта на медичну допомогу
Знизяться
6,7
Зростуть
64,7

Не зміняться
14,8
Важко відповісти
13,8
зарплата медичного персоналу

Зросте

Знизиться
4,5

44,7
Важко відповісти
26,7

Не зміниться
24,2

Покращиться
18,6
Важко відповісти
20,2

Погіршиться
24,0

Не зміниться
37,2

ставлення лікарів до пацієнтів
Покращиться
18,4
Важко відповісти
19,6

Погіршиться
13,0
Не зміниться
49,0

можливість отримання допомоги поряд з домом
Зросте
14,3
Важко
відповісти
23,2

Знизиться
25,5

Не зміниться
37,0

Ɉɬɠɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɳɨ ɬɭɪɛɭɽ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ± ɰɟ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
Ɇɨɠɥɢɜɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɿɜ ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɩɪɹɦɭ ɡ ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɪɟɮɨɪɦɨɸ ɚ ɽ ɪɟɮɥɟɤɫɿɽɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɜɫɿ
ɬɨɜɚɪɢɬɚɩɨɫɥɭɝɢ ɜɬɱɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɿɬɨɜɚɪɢɿɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢ Ɉɞɧɚɤɧɚɜɿɬɶ
ɹɤɳɨɰɟɬɚɤɍɪɹɞɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɿɡɚɯɨɞɢ
ɹɤɿɛɞɨɡɜɨɥɹɥɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɥɿɤɭɜɚɧɧɹɧɚɜɿɬɶɞɥɹɧɚɣɛɿɞɧɿɲɢɯɝɪɭɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
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3. ОСВІТА УКРАЇНИ В
СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɫɜɿɬɿ
ɹɤɚ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɫɩɿɯɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫ
ɬɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɪɢɹɽ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɿɞɜɢɳɭɽɜɢɪɨɛɧɢɱɭɜɿɞɞɚɱɭɭɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɧɚɨɞɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɛɭɞɶ ɹɤɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɪɨɛɨɱɚ ɫɢɥɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚ
ɰɿɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɚɛɟɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɥɸɞɟɣɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɩɨɠɢɬ
ɬɽɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ OLIHORQJOHDUQLQJ 
əɤɳɨ ³ɹɞɪɨ´ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ± ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɨɞɚɧɭ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɞɨɯɨɞɢ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɨ ɪɨɥɶ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɤɥɸɱɨɜɨɸ
ɋɚɦɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ± ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ± ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɥɸɞ
ɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɨ ɳɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ³ɦɨɬɨɪɿɜ´ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɛɪɨɛɭɬɭɫɭɱɚɫɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ
ȼɢɝɨɞɢ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɹɤ ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɬɚɤ ɿ ɧɟɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɧɨɫɢɬɢ ɹɤ ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɬɚɤ ɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɿɫɬɚɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɫɚɦɢɦ ɣɨɝɨ ɧɨɫɿɹɦ ɬɚɤ ɿ ɬɪɟɬɿɦ ɨɫɨɛɚɦ ɚɛɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭɜɰɿɥɨɦɭ
Ɍɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɝɨɬɭɽ ɤɚɞɪɢ ɜɱɟɧɢɯ ɳɨ ɦɚɽ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɞɥɹ ɩɨɹɜɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɥɢ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɪɨɫɬɚɽɱɚɫɬɤɚɪɨɡɭɦɨɜɨʀɩɪɚɰɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹɩɨɬɪɟɛɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɦɚɥɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿɣɩɪɚɰɿɝɨɫɬɪɨɩɨɫɬɚɽ
ɩɢɬɚɧɧɹɩɨɲɭɤɭɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɪɟɡɟɪɜɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɤɪɚʀɧɢɈɞɧɢɦɡɬɚɤɢɯɞɠɟɪɟɥɽɪɿɜɟɧɶɨɫɜɿɬɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɬɟɦɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɿɣɦɿɪɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ
• ɬɟɦɩɚɦɢ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ
ɬɟɯɧɿɤɢ
• ɪɿɜɧɟɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɫɤɥɚɞɨɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɜɫɿɯɪɿɜɧɿɜ
• ɫɬɭɩɟɧɟɦɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɩɪɚɰɿ
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Ɍɨɛɬɨ ɜɫɿɦ ɬɢɦ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɨɛɫɹɝɿɹɤɿɫɬɶɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɳɨɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɰɿɰɿɥɿ
Ɉɫɜɿɬɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɪɢɜ ɿ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚ ɣ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ
ɬɜɨɪɱɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɨɜɢɦɢ  ɨɫɜɿɬɭ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɛɿɡɧɟɫ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ
ɧɨɜɭɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶɩɪɢɹɤɿɣɬɚɤɚɩɪɚɰɹɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɧɿ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɘɇȿɋɄɈ ɜɢɹɜɥɢɥɢ ɨɫɜɿɬɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɜ ɪɨɡ
ɦɿɪɿɧɚɪɿɜɟɧɶɞɨɯɨɞɭɥɸɞɢɧɢɡɜɿɞɫɢɜɢɩɥɢɜɚɽɳɨɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɦɚɽɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣɜɩɥɢɜɿɧɚɹɤɿɫɬɶɠɢɬɬɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ1
Ɉɰɿɧɤɢ ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɿ ɪɨɤɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɞɥɹ
ɫɚɦɢɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ± ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ±
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɜɿɞɞɚɱɚ ɜɿɞ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɜɿɞɞɚɱɭ ɜɿɞ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ2 ȼɿɞɨɦɨ ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɣɨɝɨ ³ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ´ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ
ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ3 ɑɢɦ ɤɪɚɳɟ ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɢɦ ɦɟɧɲɟ
ɪɢɡɢɤ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɜ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɿ ɤɨɪɨɬɲɟ ʀʀ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɳɿ ɡɚɪɨɛɿɬɤɢ ɿ ɲɢɪɲɟ
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ
ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶɈɫɜɿɱɟɧɿɥɸɞɢɭɫɩɿɲɧɿɲɟɚɞɚɩɬɭɸɬɶɫɹɞɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɡɪɭɲɟɧɶɚɤɬɢɜɧɿɲɟɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɜɨɫɜɨɽɧɧɹɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ ɲɜɢɞɲɟ ɜɿɞɝɭɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɪɚɧɿɲɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭɽ
ɬɚɤɨɠ ɳɨ ɜɨɧɢ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɝɨɬɨɜɿ ʀɯ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢȻɟɡɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɳɨɫɭɱɚɫɧɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚɟɤɨɧɨɦɿɤɚ±
ɰɟɟɤɨɧɨɦɿɤɚɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɳɨɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤɟɤɨɧɨɦɿɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɡɧɚɧɶ
3.1. Основні показники системи освіти в Україні
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ȱɫɧɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɩɥɢɜɭ
ɨɫɜɿɬɢɧɚɥɸɞɢɧɭ4
• ɨɫɜɿɬɚɪɨɛɢɬɶɩɪɚɰɸɥɸɞɢɧɢɛɿɥɶɲɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ
• ɨɫɜɿɬɚɪɨɡɜɢɜɚɽɜɥɸɞɢɧɿɩɿɞɩɪɢɽɦɥɢɜɿɫɬɶɿɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɿɧɚɜɢɱɤɢɪɨɛɢɬɶʀʀ
ɛɿɥɶɲɜɦɿɥɢɦɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ
• ɨɫɜɿɬɚ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ
Ɉɫɨɛɢ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɲɜɢɞɲɟ ɪɟɚɝɭɸɬɶ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ
ɧɚɭɰɿɬɟɯɧɿɰɿ
1

Образование для всех к 2015 году Добьемся ли мы успеха? ЮНЕСКО. http://www.ifap.ru/library/book242.pdf.
Thomas V., Wang Y. Distortions, Interventions and Productivity Growth: Is East Asia Different? Economic
Development and Cultural Change. – 1996. – Vol. 44(2). – P. 265-288.
3
Schultz T. Investment in man: An economist’s view. Social Service Review. – 1959. – Vol. 33. – P. 109-117;
Psacharopoulos G. Returns to Investment in Education. Policy Research Working Paper. – № 1067. – January 1993
4
Psacharopoulos G. Returns to Investment in Education. Policy Research Working Paper. – № 1067.–
January 1993.
2
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɿ ɤɨɠɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɚɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢɨɪɝɚɧɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɭɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢ
ɿɧɲɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɜɫɿɦɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ Ȼɚɡɨɜɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɨɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ5
ɹɤɿɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
Індикатори освіти в Україні, які стимулюють людський розвиток
Система освіти

С
И
С
Т
Е
М
А
І
Н
Д
И
К
А
Т
О
Р
І
В

• Бюджетні видатки на освіту, % ВВП
• Співвідношення загальних (сумарних) видатків бюджетів усіх рівнів
на освіту з визначеними за соціальними стандартами, %
• Забезпеченість учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів
обчислювальною технікою, одиниць на 10 тис. учнів
• Забезпеченість студентів денної форми навчання вищих навчальних
закладів обчислювальною технікою, одиниць на 10 тис. студентів
• Частка денних загальноосвітніх навчальних закладів, що мають
доступ до Інтернету, %
Освіта населення
• Чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами
дітей віком 3-5 років, %
• Охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного
віку, %
• Частка осіб із вищою освітою серед населення віком 25 років
і старше, %
• Середня тривалість навчання осіб віком 25 років і старше, років
• Частка витрат на освіту в загальному бюджеті домогосподарств, %
Оцінка системи освіти
• Частка населення, які скоріше або повністю задоволені своєю
освітою, %
• Частка населення, якому не вистачає можливості дати дітям
повноцінну (бажану) освіту, %
• Оцінка нинішнього стану системи освіти

5

Освіта в Україні: базові індикатори інформаційно-статистичний бюлетень. МОН. 2018. http://ru.osvita.ua/doc/
files/news/617/61743/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf.
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ȼɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɢɳɨɸ
ɨɫɜɿɬɨɸ ɪɿɜɧɿɆɋɄɈ ɽɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɫɬɚɥɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɍɤɪɚʀɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɢ ɆɋɄɈ ɹɤɚ ɦɚɽ ɩ¶ɹɬɶ ɪɿɜɧɿɜ ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ
ɦɨɞɟɥɿɦɚɫɨɜɨʀɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɞɨɧɟʀɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɪɿɜɧɹ
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɞɨɫɹɝɥɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɿɧɚɪɚɡɿɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɚɩɟɪɟɜɢɳɭɽɩɨɤɚɡɧɢɤɢȯɋɭɰɿɥɨɦɭ6
ɍ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɞɚɽ ɞɨɫɢɬɶ
ɜɢɫɨɤɿ ɦɿɫɰɹ ɜɿɞ ɝɨ ɞɨ ɝɨ  ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ7ɁɚɞɚɧɢɦɢɱɟɪɝɨɜɨʀȾɨɩɨɜɿɞɿɩɪɨɫɬɚɧɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɭ ɫɜɿɬɿ ɪ ɳɨ ɛɭɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɞɨ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ8
ɍɤɪɚʀɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɜɢɫɨɤɿ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɡɚ ɬɟɦɩɚɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɂɚ
ɪɿɜɧɟɦɨɯɨɩɥɟɧɧɹɜɢɳɨɸɨɫɜɿɬɨɸɍɤɪɚʀɧɚɩɨɫɿɞɚɽɩɨɡɢɰɿɸȼɢɳɭɨɫɜɿɬɭɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɪɢɛɥɢɡɧɨɥɸɞɟɣɜɿɤɨɦɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜ
ɇɚɪɚɡɿɞɨɡɚɤɥɚɞɿɜɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ9 ɁȼɈ ɜɫɬɭɩɚɸɬɶɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɛɚɡɨ
ɜɨʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɚ ɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɁɇɈ  ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɚɜɿɬɶ ɩɟɪɟɜɢɳɭ
ɜɚɜ  ɯɨɱɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɿɜɭ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɦɨɥɨɞɿ10  ɍ ɪ  ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɫɬɚɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɁȼɈ ɭ ɪ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ ɜɫɬɭɩɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɁȼɈ ɫɬɚɥɢ  ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɲɤɿɥ ɭ ɪ ɩɨɪɬɚɥ ³Ɉɫɜɿɬɚ´11 ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɩɪɨ ɬɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɢɳɭ
ɨɫɜɿɬɭ  ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɭ  ± ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɨɲɬ
ɉɪɨɬɟ ɜɟɥɢɤɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɪɨɛɨɬɨ
ɞɚɜɰɿɜɭɹɤɿɫɧɿɣɪɨɛɨɱɿɣɫɢɥɿ
6

Станом на 2012р. (останній рік, за який є дані), значення показника для України становило близько
80%, що на 13 в.п. перевищує показник ЄС. Див.: Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в
Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження. Аналітичний звіт. – Міжнародний благодійний
Фонд “Міжнародний Фонд досліджень освітньої політики”, 2014р., http://kvit.ukma.edu.ua/wp-content.pdf.

7

У підсумковому рейтингу “Universitas 21” за 2017р. Україна посідає 35-е місце (у 2016р. – 42), при
цьому по “ресурсах” значення 66,9, “середовище” – 72,8, “зв’язки” – 36,0, “випуск” – 23,5. Україна також
належить до ТОР-10 країн за видатками на вищу освіту у відсотках ВВП. Проте, витрати на одного студента
не є великими. Див.: Ranking of national higher education systems 2017. – U 21, http://www.universitas21.com/
article/projects/?parentID=152.
8
The Global Human Capital Report 2017. – World Economic Forum, https://www.insidehighered.com/sites/
default/server_files/files/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf.
9
Постановою КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015р.
№656” №308 від 25 квітня 2018р. внесено зміни до нормативно-правових актів з метою привести
їх у відповідність до Закону України “Про освіту”, а саме скасовано термін “вищий навчальний заклад”
та запроваджено термін “заклад вищої освіти”. Див., зокрема: лист МОН “Про перейменування вищих
навчальних закладів” №1/9-168 від 17 березня 2009р.
10
Найвищі показники як кількісні, так і якісні – здобуття вищих ступенів та рівнів, характерні для столиці
та міст-мільйонників, а найменші значення фіксуються в малих містах Південно-Східних областей та сільській місцевості.
11
79% українців отримують вищу освіту, – Ковтунець. – Освіта.ua, 26 липня 2017р., https://osvita.ua/vnz/
56653.
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Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО), затверджена Резолюцією
36-ої Генеральної конференції країн-членів ЮНЕСКО у 2011р., – частина міжнародної
системи економічних і соціальних класифікацій ООН, що слугує організації та
упорядкуванню освітніх програм і відповідних кваліфікацій за рівнями та галузями освіти
і є результатом погодження та затверджена від імені 195 країн-членів ЮНЕСКО.
Ключові поняття та визначення МСКО розроблені таким чином, щоб бути застосовними та дієвими на міжнародному рівні, а також поширеними на весь спектр освітніх
систем, незалежно від їх особливостей. МСКО класифікує освітні програми та відповідні кваліфікації за змістом з використанням двох основних наскрізних класифікаційних змінних – рівні освіти та галузі освіти. Чинна редакція документа представляє оновлений перелік рівнів освіти, а також запроваджує класифікацію рівнів освітніх досягнень
із використанням визнаних освітніх кваліфікацій. Оновлені галузі освіти та їх кодифікацію підготовлено для схвалення 37-ою Генеральною конференцією країн-членів
ЮНЕСКО у листопаді 2013р. У цілому МСКО грунтується на трьох компонентах:
(1) погоджених на міжнародному рівні поняттях і визначеннях; (2) системах класифікацій;
(3) класифікаціях освітніх програм і відповідних кваліфікацій.
Завдання МСКО “взаємодіяти з країнами-членами в процесі приведення змісту
національних систем освіти у відповідність до МСКО 2011”, й “продовжувати
періодично аналізувати та переглядати МСКО з метою забезпечити відповідність
МСКО новим тенденціям і змінам у політиці та структурі освіти”12. Класифікація за
МСКО виглядає наступним чином:
Дошкільна освіта (МСКО 0),
Початкова освіта (МСКО 1),
Середня освіта (МСКО 2-3),
Професійна (Післясередня, не вища освіта) (МСКО 4),
Вища освіта (МСКО 5-8).
ɋɟɪɟɞ ³ɪɟɤɨɪɞɧɢɯ´ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɁȼɈ13 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɪ ɦɚɽ 
ɁȼɈ ,,,,9 ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ  ɬɚ  ɁȼɈ
,,, ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɤɭɦɢ ɤɨɥɟɞɠɿ  Ɂ ɪ ɞɨ ɪ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ,,,,9 ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭɞɜɿɱɿ
ɚɥɟ ɡ ɪ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɁȼɈ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɹɤɨɝɨ ɽ
ɫɭɬɬɽɜɟɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɧɚɪɢɧɤɭɨɫɜɿɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɧɚɞɩɨɩɢɬɨɦ
ɉɪɢɱɢɧɚ ɪɿɡɤɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɁȼɈ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɡ ɯ
ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨ ɫɭɬɿ ɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɬɚ ɩɟɪɟɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɛɟɡ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧ
ɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɚɬɚɤɨɠɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɪɟɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɛɸɞɠɟɬɭ
12

Національна стандартна класифікація освіти (Концепція). – Національна академія педагогічних наук
України, http://naps.gov.ua/uploads/files/sod/NSKO.pdf.
13
Застереження. У цьому розділі для більшої інформованості використані статистичні дані з різних джерел,
у т.ч. зарубіжних. Оскільки методології обчислення у всіх організацій свої, то відповідно різняться й дані.
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ȼ ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɞɨɫɬɭɩ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ
ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɁȼɈ ɋɟɪɟɞ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɱɚɫɬɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɨɤɧɪɫɤɥɚɞɚɥɚɩɪɢɜɚɬɧɢɯ±
ɍ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ  ɭɧɿ
ɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɚ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɳɨ ɽ ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɋ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɫɶɨɝɨ  ɭɧɿɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɿɜ  ɡ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ɌɈɊ ɫɿɦ ± ɞɨ ɌɈɊ 14
ɍ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ  ɭɧɿɜɟɪɫɢ
ɬɟɬɭ ɧɚ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɒɜɟɰɿɹ ɿ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɿ  ɭɧɿɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɿɜɧɚɦɥɧɨɫɿɛ
əɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ əɤɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɬɚ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ  ɬɨ ɍɤɪɚʀɧɭ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɤɪɚʀɧɨɸ ɡ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɥɸɞ
ɫɶɤɢɦɤɚɩɿɬɚɥɨɦ
Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɬɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɛɭɞɭɬɶ ɧɟɜɬɿɲɧɢɦɢ ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɫɢɬɭɚɰɿɹɡɹɤɿɫɬɸɡɧɚɧɶɿɜɦɿɧɶɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɽɤɪɢɬɢɱɧɨɸɚɬɟɡɚɩɪɨɜɢɫɨɤɨ
ɨɫɜɿɱɟɧɭ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɜɠɟ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɋɭɱɚɫɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɨɫɜɿɬɢ
ɬɚɹɬɶɧɢɡɤɭɧɟɛɟɡɩɟɤɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɤɪɚʀɧɢ
Ƚɨɫɬɪɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɫɬɚɜ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɫɥɚɛɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɞɨ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɁȼɈ ɓɟ ɭ ɪ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ
Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ Ɍɚɤ ɭ ɪɿɲɟɧɧɿ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ
³ɉɪɨ ɫɬɚɧ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚ
ɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ´15 ɤɨɧɫɬɚɬɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɝɚɥɭɡɟɣ³Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ´³Ɏɿɡɢɤɚ´³ɏɿɦɿɹ´³Ȼɿɨɥɨɝɿɹ´ɡɧɢɡɢɜɫɹ
Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɧɚɣɲɥɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɁɇɈ  ɪ Ɍɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɭɱɧɿɜ
ɫɚɦɟ ɿɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɸ Ɍɚɤ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɟɫɬɭ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɫɟɫɿʀ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɟ
ɜɩɨɪɚɥɢɫɹ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ   ɬɢɯ ɯɬɨ ɫɤɥɚɞɚɜ ɰɟɣ ɬɟɫɬ16 Ɍɭɬ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɨɛɪɚɥɢ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɬɢ
ɜɨɜɚɧɿ ɭɱɧɿ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥ   ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɜɫɸ ɤɪɚʀɧɭ ɨɬɪɢɦɚɥɢ
 ɭɱɧɿɜ ɡ ɯɿɦɿʀ ±  ɮɿɡɢɤɢ ±  Ɂɚɝɚɥɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɁɇɈ ɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɋɆȱɫɬɚɥɢɧɚɡɢɜɚɬɢ³ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɸɨɫɜɿɬɢ´ɜɍɤɪɚʀɧɿ17
14

Countries arranged by Number of Universities in Top Ranks. – Ranking Web of Universities, Jule 2018,
http://www.webometrics.info/en/node/54.
15
Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти “Про стан викладання фізикоматематичних дисциплін у навчальних закладах України” від 18 травня 2016р. – http://ldf-kr.at.ua/doc/risn.pdf.
16
Підсумки ЗНО-2018. – Український центр оцінювання якості освіти, http://testportal.gov.ua/2018/08/16/
pidsumky-zno-2018.
17
Докази катастрофи в українській освіті на прикладах ЗНО. – Українська правда, 22 серпня 2018р.,
https://life.pravda.com.ua/columns/2018/08/22/232829.
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ɋɭɬɬɽɜɿ ɧɚɪɿɤɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɬɚɤɨɠ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɩɭɫɤ
ɧɢɤɿɜ ɁȼɈ Ɉɝɥɹɞɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɿɫɥɹɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɿ
ɧɚɜɢɱɤɢ ɭ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɚɛɨ ɧɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɜ
ɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɫɭɬɬɽɜɨɝɨɩɟɪɟɝɥɹɞɭɹɤɨɫɬɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ
ɨɰɿɧɤɢ ɨɫɜɿɬɢ ɽ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈȿɋɊ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚɚɫɨɰɿɚɰɿɹɡɨɰɿɧɤɢɭɱɛɨɜɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ȱȿȺ ɬɚɋɜɿɬɨɜɢɣɛɚɧɤ
Ɍɚɤ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ³ɇɚɜɢɱɤɢ ɡ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ´ 7KH 6NLOOV WRZDUGV (PSOR\PHQW DQG 3URGXFWLYLW\ 67(3)18 ɡɞɿɣɫ
ɧɟɧɢɦ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɩɨɧɚɞ  ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟ
ɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ ɡ ɧɢɯ ɦɚɣɠɟ  ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɫɚɦɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿɫɧɭɽ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɱɢ ɝɪɨɲɿ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɬɚɝɨɬɭɸɱɢɬɢɫɹɱɿɮɚɯɿɜɰɿɜɿɡɞɢɩɥɨɦɨɦɚɥɟɛɟɡɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɿɜɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ
У 2018р. Україна вперше братиме участь у міжнародному дослідженні, яке
проводиться під егідою ОЕСР кожні три роки. Метою дослідження є оцінювання
освітніх систем країн світу шляхом тестування вмінь, навичок і знань 15-річних
учнів/студентів. Україна приєднується до більш ніж 80 країн, які братимуть участь
у Програмі міжнародного оцінювання учнів (Programme for International Student
Assessment/PISA) у 2018р. Міністерство освіти і науки України разом з ОЕСР працюють над можливістю максимального використання програми PISA для моніторингу
просування країни в напрямі встановлених на національному рівні цілей реформування
освіти, аналізу чинників, що визначають результати навчання учнів, посилення
спроможності освітніх закладів слідувати міжнародним освітнім цілям у межах порядку
денного “Програми сталого розвитку” під егідою ООН.
Цей план охоплює чотирирічний цикл PISA-2018 (2016-2019рр.) і включає
калькуляцію вартості навчальної діяльності, пов’язаної з реалізацією плану проведення
тестування в Україні. PISA є технічно складним і статистично забезпеченим процесом з великою кількістю операційних вимог. План посилення спроможності зосереджений на компонентах, які дозволять Україні отримати максимальну користь від
міжнародного порівняльного аналізу.19
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɁȼɈ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɟ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ  ȼɇɁ ɜɿɞ
ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ 7LPHV +LJKHU (GXFDWLRQ Ɂ  ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɚɦɢ ɪɪ ɞɨ  ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɫɜɿɬɭ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ
18

PISA-2018. Capacity needs analysis: Ukraine. – OECD, https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Ukraine-PISAcapacity-needs-analysis.pdf; STEP Skills measurement. – World Bank, http://www.worldbank.org/content/
dam/Worldbank/Feature%20Story/Education/STEP%20Snapshot%202014_Revised_June%2020%202014%20
(final).pdf.
19
PISA-2018. Capacity needs analysis: Ukraine. – OECD, https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Ukraine-PISAcapacity-needs-analysis.pdf.
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ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 46 :RUOG 8QLYHUVLW\ 5DQNLQJV20 ɩɨɬɪɚɩɢɥɨ ɥɢɲɟ
ɲɿɫɬɶ   ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɱɨɦɭ ɠɨɞɟɧ ɧɟ ɩɿɞɧɹɜɫɹ ɜɢɳɟ
ɨʀɩɨɡɢɰɿʀ
 ɦɿɫɰɟ ± ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȼɇɄɚɪɚɡɿɧɚ
ɦɿɫɰɟɭɪɦɿɫɰɟ±ɪ±ɦɿɫɰɟɪ 
 ɦɿɫɰɟ ± Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɦɿɫɰɟɭɪ±ɪ±ɪ 
 ɦɿɫɰɟ ± ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ³Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɿɦɟɧɿȱɝɨɪɹɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨ´
ɦɿɫɰɟ±ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ³ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬ´
 ± Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ
Ɏɪɚɧɤɚɬɚɋɭɦɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɀɨɞɟɧ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɡɚ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ
ɪɞɨɤɪɚɳɢɯɡɚɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ
Критерії відбору QS World University Rankings
Експерти Times Higher Education складають рейтинг на основі 13 показників навчальних закладів. Найбільшу вагу мають академічна та наукова репутації університетів,
які формуються через опитування представників академічної спільноти.
Інший важливий критерій – цитованість наукових публікацій. Для аналізу цього критерію автори рейтингу моніторять 12 тис. наукових журналів за п’ятирічний період.
Також впливають обсяг державного та приватного фінансування дослідницької діяльності університету, співвідношення числа іноземних викладачів і студентів та числа місцевих, внесок в інновації, кількість захищених дисертацій та ін.
Після аналізу всіх цих даних експерти оцінюють ВНЗ за 100-бальної шкалою.
Рейтинг найкращих університетів від Times Higher Education – одне з кількох
глобальних оцінювань освітніх закладів. Його критикують за надмірну увагу до цитованості представників ВНЗ, аналіз якого не завжди враховує цитати в неангломовних
виданнях.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɁȼɈ Ɂɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɁȼɈ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ
ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɛɚɡɨɜɭ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ
ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ȱ,, ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ȼɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɤɿɥɶɤɿɫɬɶɁȼɈ,,,ɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɦɚɣɠɟɭɪɚɡɿɜɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɁȼɈ ,,,,9 ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ  ɩɪɨɬɢ  ɭ  ɧɪ  ɬɨɛɬɨ ɜ ɨɫɜɿɬɿ
ɚɤɰɟɧɬ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɚɦɟ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡ
ɜɢɧɭɬɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡ ɱɚɫɿɜ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɁȼɈ ,,,
20

TopUniversities, https://www.topuniversities.com/university-rankings.
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ɬɚȱȱȱȱ9ɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɦɚɣɠɟɡɪɿɜɧɹɥɚɫɶ ɩɪɨɬɢɭɧɪ ɉɚɪɚ
ɥɟɥɶɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɿɦɤɟ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭ
ɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱȱȱȱ9 ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ əɤɳɨ ɭ ɪ
ɱɚɫɬɤɚ ɁȼɈ ,,, ɪɿɜɧɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɁȼɈ ɫɤɥɚɞɚɥɚ  ɬɨ ɭ ɪ ±
ɚɱɚɫɬɤɚɁȼɈ,,,,9ɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ±ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɁȼɈ ȱȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢ
ɬɚɰɿʀ ɧɚ ɤɨɠɧɿ  ɬɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽ ɦɚɣɠɟ  ɨɫɿɛ ɭ ȼɇɁ ȱȱȱȱ9 ɪɿɜɧɿɜ
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ±  ɨɫɿɛ ɬɨɛɬɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɁȼɈ ȱȱȱȱ9 ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢ
ɬɚɰɿʀ ɦɚɣɠɟ ɭ  ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɁȼɈ ȱȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ
Ɉɬɠɟ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ
ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɯ ɡ ɪ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɛɢɪɚɽ ɧɨɜɨɝɨ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɮɿɧɚɧ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ ɿ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ʀɯ
ɡɧɢɤɧɟɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨʀɞɟɮɿɰɢɬɧɨɫɬɿɰɢɯɛɸɞɠɟɬɿɜ
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɳɨ ɦɢ ɽ ɫɜɿɞɤɚɦɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɚ ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɫɬɚɽ ɫɚɦɨɰɿɥɥɸ ɋɚɦɨ ɩɨ ɫɨɛɿ ɛɚɠɚɧɧɹ
ɦɨɥɨɞɿɡɞɨɛɭɜɚɬɢɫɚɦɟɜɢɳɭɨɫɜɿɬɭɧɟɽɩɪɨɛɥɟɦɨɸȻɿɥɶɲɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɽɩɢɬɚɧɧɹ
ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ ɧɚ ɹɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣɞɟ ɦɨɥɨɞɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɩɨɩɢɬɭ ɚɞɠɟ ɜɢɩɭɫɤ ɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɹɦɢ ɜ ɹɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɟɡɨɪɿɽɧɬɭɽ
ɦɨɥɨɞɶɿɦɚɽɧɟɝɚɬɢɜɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢ
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɨɦɢɧɭɬɢ ɭɜɚɝɨɸ ɿ ɬɚɤɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹ
ɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ± ɡɨɤɪɟɦɚ ɇɚ ɠɚɥɶ ʀʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɟɠ ɦɚɸɬɶ
ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɚ ɜɤɪɚɣ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ɍɚɤ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶɫɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɧɨɜɚ
ɰɿɹɦɢ ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɚɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɭɱɢɥɢɳɿɤɨɥɟɞɠɿɜ
ɇɟɩɪɨɮɿɥɶɧɚɨɫɜɿɬɚɋɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɮɟɧɨɦɟɧɨɦɫɬɚɥɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɂɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɁȼɈ ,,,,9 ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɦɿɠ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ ɡɧɢɠɭɸɬɶɫɹ
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɿɜ ɇɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɹɤɚ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɞɜɢɝɭɧɨɦ ɩɪɨɝɪɟɫɭ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɪɨɮɚɧɚɰɿʀ
ȼɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ± ɸɪɢɫɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɞɢɡɚɣɧɟɪɿɜ
ɦɨɞɟɥɶɽɪɿɜ ɬɚ ɿɧ ɉɪɨɬɟ ɁȼɈ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɟɞɢɜɥɹɱɢɫɶɧɚɬɟɳɨɛɚɝɚɬɨɡɚɤɥɚɞɿɜɧɟɦɚɸɬɶɞɥɹɰɶɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɚɣɠɟ ɬɪɟɬɢɧɚ ȼɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɽɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢɱɢɦɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ21

21

Судакова Н., Мегеденюк М. Чому диплом не допомагає знайти роботу? – STUDWAY, 20 травня 2016р.,
http://studway.com.ua/diplom-ne-dopomagaie.
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Заклади вищої освіти та чисельність студентів22,
(на початок навчального року)
ЗВО, одиниць
I-II рівнів акредитації

Чисельність студентів у ЗВО, тис. осіб

III-IV рівнів
акредитації

I-II рівнів акредитації

III- IV рівнів
акредитації

1990/91

742

149

757,0

881,3

1991/92

754

156

739,2

876,2

1992/93

753

158

718,8

855,9

1993/94

754

159

680,7

829,2

1994/95

778

232

645,0

888,5

1995/96

782

255

617,7

922,8

1996/97

790

274

595,0

976,9

1997/98

660

280

526,4

1110,0

1998/99

653

298

503,7

1 210,3

1999/00

658

313

503,7

1 285,4

2000/01

664

315

528,0

1 402,9

2001/02

665

318

561,3

1 548,0

2002/03

667

330

582,9

1 686,9

2003/04

670

339

592,9

1 843,8

2004/05

619

347

548,5

2 026,7

2005/06

606

345

505,3

2 203,8

2006/07

570

350

468,0

2 318,6

2007/08

553

351

441,3

2 372,5

2008/09

528

353

399,3

2 364,5

2009/10

511

350

354,2

2 245,2

2010/11

505

349

361,5

2 129,8

2011/12

501

345

356,8

1 954,8

2012/13

489

334

345,2

1 824,9

2013/14

478

325

329,0

1 723,7

2014/15

387

277

251,3

1 438,0

2015/16

371

288

230,1

1 375,2

2016/17

370

287

217,3

1 369,4

2017/18

372

289

208,6

1 330,0

22

Держстат України, http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html.
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Чисельність студентів, аспірантів і докторантів у ЗВО,
(на початок навчального року)
Прийнято до ЗВО,
тис. осіб

Випущено фахівців з ЗВО,
тис. осіб

Число
аспірантів,
осіб

Число
докторантів,
осіб

I-II рівнів
акредитації

III- IV рівнів
акредитації

I-II рівнів
акредитації

III- IV рівнів
акредитації

1990

241,0

174,5

228,7

136,9

13 374

1991

237,5

173,7

223,0

137,0

13 596

503

1992

212,6

170,4

199,8

144,1

13 992

592

1993

198,9

170,0

198,0

153,5

14 816

765

1994

194,0

198,0

204,3

149,0

15 643

927

1995

188,8

206,8

191,2

147,9

17 464

1 105

1996

183,4

221,5

185,8

155,7

19 227

1 197

1997

166,2

264,7

162,2

186,7

20 645

1 233

1998

164,9

290,1

156,9

214,3

21 766

1 247

1999

170,1

300,4

156,0

240,3

22 300

1 187

2000

190,1

346,4

148,6

273,6

23 295

1 131

2001

201,2

387,1

147,5

312,8

24 256

1 106

2002

203,7

408,6

155,5

356,7

25 288

1 166

2003

202,5

432,5

162,8

416,6

27 106

1 220

2004

182,2

475,2

148,2

316,2

28 412

1 271

2005

169,2

503,0

142,7

372,4

29 866

1 315

2006

151,2

507,7

137,9

413,6

31 293

1 373

2007

142,5

491,2

134,3

468,4

32 497

1 418

2008

114,4

425,2

118,1

505,2

33 344

1 476

2009

93,4

370,5

114,8

527,3

34 115

1 463

2010

129,1

392,0

111,0

543,7

34 653

1 561

2011

105,1

314,5

96,7

529,8

34 192

1 631

2012

99,8

341,3

92,2

520,7

33 640

1 814

2013

93,9

348,0

91,2

485,1

31 482

1 831

2014

69,5

291,6

79,1

405,4

27 622

1 759

2015

63,2

259,9

73,4

374

28 487

1 821

2016

60,6

253,2

68,0

318,7

25 963

1 792

2017

59,1

264,4

61,2

359,9

24 786

1 646
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Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞɨ
ɛɪɚɠɚɽ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɳɨ ɫɬɚɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɩɟɪɿɨɞɭ
ɩɟɪɟɯɨɞɭɍɤɪɚʀɧɢɞɨɪɢɧɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɱɚɬɨɤɯɪɨɤɿɜ Ɍɨɞɿɧɚɡɦɿɧɭɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɡɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡ
ɜɢɧɭɬɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɬɚɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɰɢɤɥɭɳɨɛɭɥɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɩɨɩɢɬɭɧɚɬɚɤɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɭɧɚɫɥɿɞɨɤɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨʀɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜəɤɧɚɫɥɿɞɨɤɡɚ
ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɮɚɯɿɜ
ɰɿɜ ɜɢɳɢɦɢ ɭɱɛɨɜɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ± ɧɚɪɚɡɿ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɩɭɫɤ
ɧɢɤɿɜɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭɩɟɪɟɜɢɳɭɽɱɚɫɬɤɭɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸɛɿɥɶɲɧɿɠɭɪɚɡɢ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɭɤɢ
ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɨɫɜɿɬɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɬɚ ɩɪɚɜɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɬɟ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɭ
 ɪɚɡɢ ɦɟɧɲɟ ±  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ23 Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ³Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɬɟ
ɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ´ ɡɚ ɪ ɧɚɛɿɪ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɤɭɪɫ ɭɧɿɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɦɟɧɲɟɧɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ± ɧɚ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ± 
ɮɿɡɢɤɢ±ɦɚɣɠɟɧɚɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪ
Розподіл студентів українських ЗВО за галузями освіти
на початок 2013/14 н.р.24, %
38,3

Соціальні науки, бізнес та право
Інженерія, промисловість та будівництво

21,1
8,0

Гуманітрані науки та мистецтво
Сфера послуг

6,9

Природничі науки

6,4

Охорона здоров’я

6,2

Освіта

5,7

Сільське господарство
Інше

4,1
3,3

23

Олександр Співаковський, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної
Ради України з питань науки та освіти. Як Україні в результаті освітньої реформи не втратити людський
капітал? – Хвиля, 23 березня 2016р., http://hvylya.net/analytics/society/yak-ukrayini-v-rezultati-osvitnoyireformi-ne-vtratiti-lyudskiy-kapital.html.
24
Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового
дослідження. Аналітичний звіт. – Міжнародний благодійний Фонд “Міжнародний Фонд досліджень освітньої
політики”, 2014р., с.14-15, http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Analit2ua_web.pdf.
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Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ
ɭɫɿɯ ɜɢɳɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ ɤɨɠɟɧ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɁȼɈ ɩɪɢɩɚɞɚɽ  ɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ Ɍɚɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɁȼɈ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɨɞɢɧ ɡ
ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɢɯ ɬɚ ɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɁȼɈ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ³Ʉɢʀɜɫɶ
ɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɦɟɧɿ ȱɝɨɪɹ ɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨ´ ɤɪɿɦ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ɦɚɽ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɚɜɚ25 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ Ɇȯɀɭɤɨɜɫɶɤɨɝɨ
³ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ´ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɡɚ ɫɩɟ
ɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚɬɚɚɪɯɿɜɧɚɫɩɪɚɜɚ26
Ɉɬɠɟɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɚɨɫɜɿɬɚɫɬɚɥɚɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɫɭɱɚɫɧɨʀɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ
ɬɚɧɚɛɭɥɚɫɬɚɥɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɡɨɤɪɟɦɚɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣɩɪɨɮɿɥɶɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹɩɨɩɢɬɨɦ
Ƚɨɥɨɜɧɿɮɚɤɬɨɪɢɳɨɡɭɦɨɜɢɥɢɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ
• ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɩɚɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɁȼɈ ɤɪɢɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ±
ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɞɟ ɛɭɥɢ ɡɚɞɿɹɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ
ɬɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ 
• ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɦɿɧɢ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɜ ɬɱ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ 
Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɤɭɪɫɨɦ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɿ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɥɨɝɿɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɨɫɜɿɬɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɢɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɢ ɳɨ ɣ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɪɨɡ
ɜɢɬɨɤɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɭɬɟɯɧɿɱɧɢɯɁȼɈ
Ɂ ɯ ɪɨɤɿɜ ɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɡɪɨɛɢɥɚ ɫɭɬɬɽɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɱɚɫɬɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿʀɜ ɇɚ ɠɚɥɶ ɧɚ ɭɪɹɞɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
ɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɸɭɜɚɝɚɧɟɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɩɨɞɚɥɶɲɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɫɟɝɦɟɧɬɭɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɫɥɿɞɨɤɪɟɫ
ɥɢɬɢɩɟɜɧɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɹɤɿɦɚɸɬɶɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ
• ɛɿɥɶɲɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɦɢ ɫɨɰɿɨ
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɁȼɈ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɟɧɲɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɛɿɥɶɲɧɢɡɶɤɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɫɜɿɬɢɧɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɣɨɫɧɨɜɿ
• ɦɟɧɲɢɣ ɩɨɩɢɬ ɮɚɯɿɜɰɿɜɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɭɹɜɥɟɧɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɩɪɨ ɛɿɥɶɲ ɧɢɡɶɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɞɚɧɨʀ ɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɨɫɿɬɢ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɩɪɨɮɿɥɶɧɨɸ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɜɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɧɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɬ ɛɭɥɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ³Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ´ ³ɉɪɚɜɨ´ ɬɚ ³Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ´
25
26

Сайт НТУУ “КПІ ім.І.Сікорського”, http://kpi.ua/kpi_faculty.
Сайт ХАІ, https://www.education.ua/ua/universities/341.
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ɇɚ ɧɢɯ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɬɢɫ  ɬɢɫ ɬɚ  ɬɢɫ ɡɚɹɜ27
Ɍɚɤɨɠ ɫɟɪɟɞ ɥɿɞɟɪɿɜ ³Ɇɟɞɢɰɢɧɚ´ ³Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɭɤɢ´ ³Ɍɭɪɢɡɦ´ ³ɋɟɪɟɞɧɹ
ɨɫɜɿɬɚ´ ³ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ´ ɿ ³ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ´ ɜɿɞ  ɬɢɫ ɞɨ  ɬɢɫ ɡɚɹɜ  Ɂɚɦɢɤɚɽ
ɌɈɊ³ȱɧɠɟɧɟɪɿɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´±ɬɢɫɡɚɹɜ
ȼɫɬɭɩɧɚ ɤɚɦɩɚɧɿɹ ɪ ɩɪɨɞɨɜɠɢɥɚ ɭɫɬɚɥɟɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɠɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɬɚɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ³ɉɪɚɜɨ´ ³Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ´ ³Ɍɭɪɢɡɦ´ ɬɚ ³ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ´
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɿɜ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɬɨɦɭ ɳɨ
ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ȼɢɫɨɤɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɡɧɨɜ ɩɨɫɿɥɢ
ɬɚɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ³Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɭɤɢ´ ɬɚ ³ȱɧɠɟɧɟɪɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ´28 ɇɚɣɦɟɧɲ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɦɢ ɭ ɪ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ³Ȼɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹ´  ɡɚɹɜ
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ȼɇɁ  ɬɚ ³Ƚɿɞɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ´   ɇɚ ɠɚɥɶ ɫɟɪɟɞ ɧɚɣ
ɦɟɧɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɬɿ ɳɨ ɡɚɪɚɡ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
ɩɪɚɰɿɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ³Ⱥɬɨɦɧɚɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ´³Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ´³ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ´ ³Ƚɚɥɭɡɟɜɟ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ´ ɚɜɿɚɰɿɣɧɚ ɬɚ ɪɚɤɟɬɧɨɤɨɫɦɿɱɧɚ
ɝɚɥɭɡɶɚɬɚɤɨɠɮɿɡɢɤɚɬɚɚɫɬɪɨɧɨɦɿɹ
əɤɳɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɢɯ ɡɚɹɜ ɬɨ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ ɿ ɩɪɚɜɨ ɭ  ɪɚɡɿɜ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɿ ɡɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ ɿ ɭ  ± ɡɚ ɮɿɡɢɤɭ ɍ ɇɁɈ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɆɈɇ ɭ ɪ
ɩɨɧɚɞ  ɬɢɫ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɨɛɪɚɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ± ɿɫɬɨɪɿɸ  ɬɢɫ ±
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ29
Рейтинг популярності спеціальностей для абітурієнтів30
Найбільше заяв подано на спеціальності
(широкий конкурс на основі повної загальної середньої освіти)
Філологія

85 526
74 055

Право
59 393

Менеджмент
46 623

Медицина
Комп’ютерні науки

45 454

Туризм

45 252

Середня освіта

44 321
42 599

Психологія
Економіка
Інженерія програмного
забезпечення

40 412
33 001

27

ТОП-10 найбільш та найменш популярних спеціальностей у 2017 році. – МОН, 14 вересня 2017р.,
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-09-14-top-10-najbilsh-ta-najmensh-populyarnixspeczialnostej-u-2017-roczi.
28
У МОН назвали популярні в абітурієнтів спеціальності. – Освіта.ua, 19 липня 2018р., https://osvita.ua/
vnz/consultations/61432.
29
О.Співаковський: про сумну статистику вступної кампанії. – Освіта.ua, 24 липня 2018р., https://osvita.ua/
blogs/61456.
30
Джерело: МОН, https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-09-14-top-10-najbilsh-ta-najmenshpopulyarnix-speczialnostej-u-2017-roczi.
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Рейтинг популярності спеціальностей
для абітурієнтів

(продовження)

Найменше заяв подано на спеціальності
Авіоніка

450
442

Музеєзнавство, пам’яткознавство
398

Атомна енергетика
Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні технології

333

Суднобудування

251

Деревообробні та меблеві технології

247

Освітні, педагогічні науки

211

Релігієзнавство

205

Гідроенергетика
Богослов’я (без урахування
вищих духовних НЗ)

193
185

Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɭɱɚɫɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɚ ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɯɨɱɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɜɠɟɡɜɨɪɨɬɧɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɡɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɿɫɚɦɟɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ
Портал University World News31 оприлюднив інформацію про те, що Китай повідомив про перепрофілізацію майже половини вищих навчальних закладів у політехнічні.
Зменшенням значної чисельності випускників ВНЗ з ідентичними академічними
ступенями, які конкурують за одну й ту ж саму роботу, уряд Китаю бере курс на розвиток прикладної технічної освіти.
На засіданні керівників коледжів та університетів Китаю заступник міністра освіти
повідомив про рішення перетворити 600 університетів країни на політехнічні. Нові
прикладні учбові заклади будуть готувати інженерів, старших техніків та інших
висококваліфікованих працівників, які будуть відповідати потребам виробництва, на
противагу отриманню студентами теоретичних, академічних знань, які відірвані від
практики.
Хоча перелік університетів, які будуть змінювати профіль ще не оприлюднений,
найбільш імовірними кандидатами є університети, створені у 1990-х роках.
Пілотні програми перепрофілізації мають бути запроваджені у 2018р. на базі 150
університетів.
31

Major reform as 600 universities become polytechnics. – University world news, 12 June 2014, http://www.
universityworldnews.com/article.php?story=20140612080509913.
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ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚɤɨɠ ɯɨɱɚ ɿ ɡ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ ɩɪɚɝɧɟ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞ
ɝɨɬɨɜɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɍ ɪ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟ
ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɿɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɞɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɇɚɤɚɡɭ ɆɈɇ32 ɛɭɥɨ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨ   ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɳɨ ɧɚ
ɦɟɧɲɟɧɿɠɭɪ
Ⱦɥɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɆɈɇ ɛɭɥɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ± ɡ  ɭ ɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɧɿ
ɪ ɞɨ  ɭ ɪ ɡɚ ɝɚɥɭɡɡɸ ɡɧɚɧɶ ³Ⱥɝɪɚɪɧɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ´ ±
ɡɭɪɞɨɭɪ³ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ´±ɡɞɨ
ȼ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ
ɧɚɭɤ ± ɧɚ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ± ɧɚ  ɭɞɜɿɱɿ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɨɨɛɫɹɝɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ³Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɡɧɚɜɫɬɜɨ´33
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɬɡɜ ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɫɟɪɟɞ ɜɫɬɭɩ
ɧɢɤɿɜ ɚɥɟ ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɝɨɫɬɪɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ  ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ɛɭɥɨ
ɡɦɟɧɲɟɧɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ³ɉɪɚɜɨ´ ɧɚ ɞɟɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ
ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ ɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɸɪɢɫɬɿɜ ɧɚ ɡɚɨɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ34
ɍ ɪ ɍɪɹɞɨɦ ɛɭɥɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɁȼɈ ɞɨ  ɬɢɫ
ɭ ɪ ± ɞɨ  ɬɢɫ ɚ ɭ ɪ ± ɞɨ  ɬɢɫ ɦɿɫɰɶ Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ
ɜɢɞɿɥɹɬɢɦɟ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɸɪɢɫɬɿɜ ɧɚ ɡɚɨɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɍɚɤɨɠ
ɡɦɟɧɲɟɧɨ ɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɡɧɚɧɶ ³ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ´ ±
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ  ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ³ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɧɚɭɤɢ´ ±
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨɧɚɜɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧɚɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ³Ƚɨɬɟɥɶɧɨɪɟɫɬɨɪɚɧɧɚ
ɫɩɪɚɜɚ´ ± ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ  ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɁȼɈ ɬɚ ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɰɿɥɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɤɨɥɢ ɛɸɞɠɟɬ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ³ɧɚɩɥɚɜɭ´ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ³ɿɧ¶ɽɤɰɿɹɦɢ´ɆȼɎ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɆɈɇ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ ɉɪɨɬɟ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɲɤɿɥ ɭ ɪ ɿ ɪ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɥɚɫɶ ɳɨɪɿɱɧɨ ɧɚ  ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɟɪɠ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɛɭɥɨɫɤɨɪɨɱɟɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɧɚ ɪ ɿɧɚ ɪ 
32

Наказ МОН “Про затвердження змін до розподілу обсягу державного замовлення на прийом та випуск
фахівців з вищою освітою для вищих навчальних закладів та робітничих кадрів для професійно-технічних
навчальних закладів у 2017р., що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України”
№1380 від 13 жовтня 2017р., https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe9c890d15.pdf.
33
Лілія Гриневич: Цьогоріч збільшено держзамовлення на вчителів, фахівців з ІТ та аграрних наук, але
взагалі не буде замовлення на “право” для заочної форми. – МОН, 11 липня 2018р., https://mon.gov.ua/ua/
news/liliya-grinevich-cogorich-zbilsheno-derzhzamovlennya-na-vchiteliv-fahivciv-z-it-ta-agrarnih-nauk-ale-vzagaline-bude-zamovlennya-na-pravo-dlya-zaochnoyi-formi.
34
Там само.
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3.2. Освіта та ринок праці
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɟɚɥɿɹɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɪɢɧɤɭ
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɫɚɦɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ʀʀ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɬɟ ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɜɢɳɨʀ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ
ɚ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɣɨɝɨ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɬɚ ɩɪɨ
ɮɿɥɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɩɢɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɇɟɦɚɽ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɪɢɧɤɨɦ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɿɪɢɧɤɨɦɩɪɚɰɿ35
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɝɭɱɧɿ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɫɜɿɬɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ
ɞɨɜɠɭɽ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚ ɧɟ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɤɢ Ɋɨɛɨɬɭ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɬɿ ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɜ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɢɯɁȼɈɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿɤɨɲɬɢ ɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ 
 ɫɿɱɧɹ ɪ ɧɚɛɭɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
³ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ´ ɳɨɞɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ´ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ
ɫɤɚɫɨɜɭɽɬɶɫɹɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜɭɡɿɜ ɜɿɥɶɧɿ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ 
ɚɁȼɈɧɟɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢʀɯɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɌɨɛɬɨɞɟɪɠɚɜɚɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɭɫɭɧɭɥɚɫɹ ɜɿɞ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɥɚɬɧɢɤɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ
ɨɩɥɚɬɢɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ Ɍɭɬ
ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɧɟɰɿɥɶɨɜɟ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɚɥɟ ɣ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣ ɭ ɁȼɈ ɧɚɛɿɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɫɬɨ
ɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɱɟɪɟɡ  ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɬɨɛɬɨ ɦɚɽ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚɸɬɶ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɨɬ
ɪɟɛɢ ɜ ɤɚɞɪɚɯ ɹɤɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɐɟ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ
ɳɨ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ  ɫɚɦɨʀ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɪɨɬɟ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ
ɜɢɦɨɝ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɞɨ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ
ɭɦɿɧɶɧɚɜɢɱɨɤɮɚɯɿɜɰɹɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ
əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɜ ɹɤɿɣ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɨ ɬɭɬ ɜɢɧɢɤɚɽ ɞɜɿ ɜɟɥɢɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɉɨɩɟɪɲɟ ɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɿ ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭɽ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ ɜɢɪɭɱɤɢ ɡɚɣɧɹɬɨ ɥɢɲɟ 
 ɦɥɧ ɨɫɿɛ  ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɰɟɣ ɫɟɤɬɨɪ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɉɨɞɪɭɝɟ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɬɜɨɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɝɚɥɭɡɿɡɧɟɜɢɫɨɤɨɸɞɨɞɚɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸ
35

Урядом такий стан справ усвідомлюється. Так, за словами радника Міністра освіти І.Коберник, 76%
випускників у 2018р. подали заявки до ЗВО, хоча потреби ринку праці зворотні. Сучасний український
ринок праці потребує 40% фахівців з вищої освітою і 60% фахівців, які мають професійне або професійнотехнічну освіту. Див.: Ринок праці потребує лише 40% випускників з вищою освітою, – Міносвіти. –
Еспресо, 29 липня 2018р., https://espreso.tv/news/2018/07/29/rynok_praci_potrebuye_lyshe_40_vypusknykiv_z_
vyschoyu_osvitoyu_minosvity.
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ОСВІТА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
Зайняте населення за видами економічної діяльності,
(КВЕД-2010)36, тис. осіб
2012

2013

2014

2015

2016

2017

19 261,4

19 314,2

18 073,3

16 443,2

16 276,9

16 156,4

Сільське, лісове та рибне
господарство

3 308,5

3 389,0

3 091,4

2 870,6

2 866,5

2 860,7

Промисловість

3 236,7

3 170,0

2 898,2

2 573,9

2 494,8

2 440,6

836,4

841,1

746,4

642,1

644,5

644,3

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

4 160,2

4 269,5

3 965,7

3 510,7

3 516,2

3 525,8

Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність

1 150,9

1 163,6

1 113,4

998,0

997,2

991,6

Тимчасове розміщування й
організація харчування

326,7

328,9

309,1

277,3

276,7

276,3

Інформація та телекомунікації

297,9

299,9

284,8

272,9

275,2

274,1

Фінансова та страхова
діяльність

315,8

306,2

286,8

243,6

225,6

215,9

Операції з нерухомим майном

322,2

314,3

286,1

268,3

255,5

252,3

Професійна, наукова та технічна
діяльність

504,1

493,6

456,0

422,9

428,1

415,8

Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування

343,9

343,3

334,3

298,6

304,3

297,9

962,3

959,5**

974,5**

973,1

979,7

Усього зайнято*

Будівництво

Державне управління й
оборона; обов'язкове соціальне
страхування

1 003,6**

Освіта

1 633,2

1 611,2

1 587,7

1 496,5

1 441,4

1 423,4

Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

1 181,4

1 171,8

1 150,5

1 040,7

1 030,4

1 013,6

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

225,6

226,5

221,2

207,9

201,6

199,8

Інші види економічної
діяльності

414,3

423,0

382,2

344,7

345,8

344,6

* Розподіл загальної чисельності зайнятого населення за видами економічної діяльності здійснено на
основі комплексної оцінки шляхом інтеграції даних вибіркового обстеження населення (домогосподарств)
з питань економічної активності, державних статистичних спостережень підприємств і адміністративної
звітності. Дані за 2012-2017рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та
м.Севастополя, з 2015р. – також без частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської
областей.
** Ураховано число тимчасових працівників, залучених до підготовки та проведення виборів: у 2012р. –
до Верховної Ради України; у 2014р. – Президента України та до Верховної Ради України; у 2015р. –
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
36

Джерело:
2013_u.htm.

Держстат

України,

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_
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ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɳɨɞɨ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭ
ɜɚɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ  ȼɨɧɢ
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɸɱɢ ɁȼɈ ɭ ɧɢɡɶɤɿɣ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɚɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɠɨɞɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɹɤɨɫɬɿ
ɧɟ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɤɚɞɪɿɜɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ
Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɳɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɿɫɧɭɽ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɚ
ɩɿɪɚɦɿɞɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚ ɹɤɢɯ ɽ ɡɚɩɢɬ ɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɜɱɚɬɶ ɚ ɩɪɨɮɟ
ɫɿɨɧɚɥɢɡɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɞɢɩɥɨɦɚɦɢɹɤɢɯɝɨɬɭɸɬɶɡɩɪɨɮɿɰɢɬɨɦ±ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɿ
ɇɚɪɚɡɿ ɲɚɧɫ ɧɚ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɞɚɬɧɢɯ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨ
ɞɭɤɰɿɸɡɜɢɫɨɤɨɸɞɨɞɚɧɨɸɜɚɪɬɿɫɬɸɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹɍɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨɜɍɤɪɚʀɧɿɧɟ
ɛɭɞɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɬɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ
ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹɛɭɞɟɜɬɪɚɱɟɧɨ
ȱɧɲɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɽɬɟɳɨɦɚɣɠɟɭɜɢɩɚɞɤɿɜɜɨɧɚ
ɧɟɝɚɪɚɧɬɭɽɜɢɩɭɫɤɧɢɤɭȼɇɁɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɚɮɚɯɨɦ
ɉɪɨ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɣɨɝɨ
ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɮɚɤɬ ɬɨɝɨ ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɤɨɠɟɧ
ɞɪɭɝɢɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɨɫɜɿɬɭ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ &KDUWHUHG ,QVWLWXWH RI
3HUVRQQHO DQG 'HYHORSPHQW &,3')37 ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩ¶ɹɬɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɟɪɟɞ
ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ ɞɟ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɡ ɨɫɜɿɬɨɸ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɟ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ɮɚɯɨɦ 
ɩɟɪɲɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɫɿɞɚɥɢ ȿɫɬɨɧɿɹ ɬɚ Ƚɪɟɰɿɹ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ
ɬɚɉɨɥɶɳɚɜɹɤɢɯɧɟɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸɩɪɚɰɸɸɬɶɛɥɢɡɶɤɨɮɚɯɿɜɰɿɜ 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɪɬɚɥɭ 6WXGZD\38 ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɠɢɬɟɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ
ɦɿɫɰɹɭɩɪɨɮɟɫɿʀɹɤɭɨɩɚɧɨɜɭɜɚɥɢɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɌɚɤɭɤɪɚʀɧɰɿɜɹɤɿɩɪɚɰɸɮ
ɸɬɶɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸɦɚɸɬɶɛɚɠɚɧɧɹɡɦɿɧɢɬɢɩɪɨɮɟɫɿɸɉɪɢɰɶɨɦɭɭɤɪɚʀɧ
ɰɿɜ ɭɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ɚ  ± ɦɚɥɢ ɬɚɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɞɧɚɤ
ɡɦɿɧɢɥɢ ɪɨɛɨɬɭ  ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ
ɜ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɚ  ± ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɡɚ ɮɚɯɨɦ ɬɚ ɜɫɟ ɠ ɡɦɿɧɢɥɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɋɟɪɟɞ ɩɪɢɱɢɧ ɡɦɿɧɢ ɮɚɯɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɧɟɦɨɠ
ɥɢɜɿɫɬɶ ɝɿɞɧɨ ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ Ɍɚɤɨɠ ɛɥɢɡɶɤɨ ɬɪɟɬɢɧɢ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɧɟ ɥɸɛɥɹɬɶ ɫɜɨɸ
ɩɪɨɮɟɫɿɸɿɛɿɥɶɲɟɱɜɟɪɬɿ±ɩɪɨɫɬɨɧɟɦɨɠɭɬɶɡɧɚɣɬɢɪɨɛɨɬɭɡɚɮɚɯɨɦɄɪɿɦɬɨɝɨ
ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɱɚɫɬɨ ɫɤɚɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɚ ɤɨɠɟɧ ɩ¶ɹɬɢɣ ±
ɧɚɪɭɬɢɧɭ
37

Over-qualification in the graduate labour market. – CIPD, 18 Aug 2015, https://www.cipd.co.uk/knowledge/
work/skills/graduate-labour-market-report, https://www.cipd.co.uk/Images/over-qualification-and-skills-mismatchgraduate-labour-market_tcm18-10231.pdf.
38
Судакова Н., Мегедюк М. Чому диплом не допомагає знайти роботу? – Studway, 20 травня 2016р.,
http://studway.com.ua/diplom-ne-dopomagaie.
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Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɫɥɭɝ ±
ɤɚɮɟɛɚɪɚɯɤɨɥɥɰɟɧɬɪɚɯɧɟɨɬɪɢɦɚɜɲɢɝɿɞɧɭɡɚɪɨɛɿɬɧɭɩɥɚɬɭɡɚɮɚɯɨɦ
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɉɪɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɢ ɧɟ ɛɚɠɚɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɮɚɯ ɬɚ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚɽ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚ
ɰɿʀ ɿ ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɭ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞ
ɝɨɬɨɜɤɢɜɪɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɠɢɬɬɹ OLIHORQJOHDUQLQJ 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɧɚɞ
 ɬɢɫ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɚɯɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɪɨɛɿɬɧɢɱɢɦɢɩɪɨɮɟɫɿɹɦɢ39
Підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах
2010
Кількість закладів
на кінець року, од.

2014

2015

2016

2017

940

814

798

787

756

935

809

794

783

752

5

5

4

4

4

416 469

315 591

304 113

285 820

269 359

414 406

313 966

303 115

284 788

268 298

2 063

1 625

998

1 032

1 061

271 259

178 012

176 595

157 936

146 883

270 129

177 262

176 169

157 492

146 461

1 130

750

426

444

422

237 003

182 012

164 953

152 780

141 294

236 115

181 267

164 526

152 443

140 948

888

745

427

337

346

96

73

71

67

64

у т.ч. підпорядкованих
Міністерству освіти і науки
іншим міністерствам (відомствам)
Чисельність учнів, слухачів
на кінець року, осіб
у т.ч. підпорядкованих
Міністерству освіти і науки
іншим міністерствам (відомствам)
Прийнято за рік, осіб
у т.ч. підпорядкованих
Міністерству освіти і науки
іншим міністерствам (відомствам)
Випущено за рік, осіб
у т.ч. підпорядкованих
Міністерству освіти і науки
іншим міністерствам (відомствам)
Чисельність учнів, слухачів у розрахунку
на 10 тис. населення
39

Постанова ВРУ “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова
забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення”” №1493 від
7 вересня 2016р.
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Підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах
(продовження)
Первинна професійна
підготовка випускників
шкіл

Усього

Випущено у 2016/17 н.р.

осіб

%

140 690

100,0

114 916

осіб

Професійне навчання

%

осіб

%

111 647

100,0

29 043

100,0

81,7

86 272

77,3

28 644

98,6

10 218

7,3

10 123

9,1

95

0,3

990

0,7

990

0,9

14 566

10,3

14 262

12,7

304

1,1

з них:
працевлаштовано за
професією
продовжують навчання
у ВНЗ та інших
навчальних закладах
призвані на військову
службу
не працевлаштовані

-

-

Із загального числа працевлаштованих отримали роботу в галузях
промисловість

34 632

30,1

24 215

28,1

10 417

36,4

сільське господарство

12 419

10,8

8 454

9,8

3 965

13,8

транспорт

18 731

16,3

11 665

13,5

7 066

24,7

498

0,4

421

0,5

77

0,3

будівництво

13 712

12,0

11 184

12,9

2 528

8,8

торгівля і громадське
харчування

23 457

20,4

21 056

24,4

2 401

8,4

житлово-комунальне
господарство і
невиробничі види
побутового обслуговування населення

11 467

10,0

9 277

10,8

2 190

7,6

зв’язок

Ɉɞɧɿɽɸɡɭɦɨɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɤɪɚʀɧɢɽɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɡɦɿɧ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɨɜɿ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚ
ɧɢɯɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ
ȼɍɤɪɚʀɧɿɫɤɥɚɥɚɫɹɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɛɿɥɶɲɿɫɬɶɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɧɟɦɨɠɭɬɶɡɧɚɣɬɢɪɨɛɨɬɭɬɨɞɿɹɤɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɪɢɽɬɶɫɹ ɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
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ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ
Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɧɚɪɿɤɚɸɬɶɧɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɋɬɚɧ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɦɿɧ
Ƚɨɥɨɜɧɚɦɿɫɿɹɡɚɤɥɚɞɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ± ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ
ɚ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɹɤɳɨ ɫɚɦɚ
ɦɟɪɟɠɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɉɌɈ ɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ʀʀ
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ əɤɳɨ ɩɪɨɮɬɟɯɭɱɢɥɢɳɚ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɦɿɫɿɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ Ⱦɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɟɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱȱȱ ɪɿɜɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨɹɜɥɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɪɨ ɧɟɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɚɫɬɚɪɿɥɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɛɚɡɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɤɨɥɢ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɪɨɛɿɬɧɢɱɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɦ ɭɠɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɨɬɟ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ
ɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ± ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɮɟɪ Ɉɬɠɟ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɭɱɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ
ɧɚɜɢɱɤɢɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ȾɋɁ  ɧɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɛɢɜɚɽ
ɪɟɚɥɶɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɩɟɪɭɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɢɡɶɤɨ
ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɢɦɢ ɜɚɤɚɧɫɿɹɦɢ ɚɛɨ ɬɚɤɢɦɢ ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɟɜɢɫɨɤɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɩɪɟɜɚɥɸɸɬɶ ɜɚɤɚɧɫɿʀ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɩɪɚɰɿ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɣ
ɩɨɩɢɬ  ɬɨɞɿ ɹɤ ɜɚɤɚɧɫɿʀ ɹɤɿ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɚɥɟ ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ
ɡɚɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɫɮɟɪɨɸ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɜɿɞɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɣ
ɩɨɩɢɬ 
Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ȾɋɁ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɿɱɧɹɱɟɪɜɧɹ ɪ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɩɪɨɿɧɮɨɪ
ɦɭɜɚɥɢ ɰɟɧɬɪɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɢɫ ɜɚɤɚɧɫɿɣ ɳɨ ɧɚ  ɛɿɥɶɲɟ
ɧɿɠɭɫɿɱɧɿɱɟɪɜɧɿɪ
Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɚ ɩ¶ɹɬɚ ɜɚɤɚɧɫɿɹ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɚɛɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ ɩɪɨ
ɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ±ɜɨɩɬɨɜɿɣɬɚɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣɬɨɪɝɿɜɥɿɩɨ±ɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ±
ɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɬɚɨɛɨɪɨɧɿ40
40
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Структура вакансій за січень-червень 2018р., %
за видами економічної діяльності
Сільське, лісове та рибне господарство

20,3

Переробна промисловість

20,0
16,0

Оптова та роздрібна торгівля
Транспорт

6,5

Державне управління і оборона

6,3

Охорона здоров’я

4,5

Освіта

4,5

Будівництво

4,1

Діяльність у сфері адміністративного обслуговування

3,0

Організація харчування

2,9

Водопостачання, каналізація

1,8

Наукова та технічна діяльність

1,7

Постачання елекроенергії

1,7

Інші

5,8

за професійними групами
Робітники з обслуговування устаткування

22,3

Найпростіші професії

16,2

Кваліфіковані робітники з інструментом

15,7

Працівники сфери торгівлі і послуг

14,4

Фахівці

9,1

Професіонали

7,9

Законодавці, вищі державні службовці, керівники

6,2

Технічні службовці

4,3

Кваліфіковані робітники сільського господарства

3,9

a 126 a
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Ɂɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɨɩɢɬ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɮɟɪɢ ɬɨɪ
ɝɿɜɥɿɬɚɩɨɫɥɭɝ
ɇɚɥɢɩɧɹɪɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɚɤɚɧɫɿɣɡɚɹɜɥɟɧɢɯɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɢɞɨȾɋɁɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɞɚɬɨɸɪɡɪɨɫɥɚɧɚɬɚɫɬɚɧɨɜɢɥɚɬɢɫɨɞɢɧɢɰɶ
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɦɿɫɬɢɥɚɫɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ  ɬɢɫ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɪɨɛɨɬɢɨɬɪɢɦɚɧɢɯɡɿɧɲɢɯɞɠɟɪɟɥ
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɥɢɩɧɹ ɪ ɱɢɫɥɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ
 ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɳɨ ɧɚ  ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɞɚɬɭ ɪ ȼɫɶɨɝɨ ɩɪɨ
ɬɹɝɨɦ ɫɿɱɧɹɱɟɪɜɧɹ ɪ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɫɤɨɪɢɫɬɚ
ɥɢɫɹɬɢɫɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧ
Ⱦɚɧɿ ȾɋɁ ɡ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɟɳɨ ɜɢɤɪɢɜɥɸɽ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿɡ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦɢ ɛɟɡ
ɪɨɛɿɬɧɢɦɢ ɹɤɿ ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɧɟ ɭ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɚ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɰɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɿ
ɧɢɡɶɤɨɨɩɥɚɱɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɜɢɫɨɤɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɿɩɨɩɢɬɧɚɹɤɿɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ
ɭɫɮɟɪɿɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɭ
ɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ ɹɤɢɣ
ɭɠɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɜɝɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɡɧɚɱɧɭ ɧɟɫɬɚɱɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɩɟ
ɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɚɥɟɳɟɣɡɨɝɥɹɞɭɧɚɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭɱɧɿɜɉɌɍɹɤɿɩɟɪɟɜɚɠɧɨɩɨɯɨɞɹɬɶ
ɿɡ ɧɚɣɭɪɚɡɥɢɜɿɲɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ȼɢɩɭɫɤɚɬɢ ɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɛɟɡ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ± ɨɡɧɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɲɚɪɨɤ ɞɟɤɥɚɫɨɜɚɧɨɝɨ
ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɚɣɝɿɪɲɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɹɤ ɡ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨʀɬɚɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ
ɍ ɪ ɍɪɹɞɨɦ ɚɧɨɧɫɨɜɚɧɨ ɪɟɮɨɪɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ41 Ʉɚɛɿɧɟɬ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɦɿɧɸɽ ɩɿɞɯɨɞɢɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɢɫɬɟɦɨɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɩɪɢɧɰɢɩɢ
ʀʀ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɚɛɥɢɡɢɬɢɜɢɦɨɝɢɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɬɚɨɫɜɿɬɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɍɪɹɞɨɦ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɳɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɽ
ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨɣɧɢɯ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɚɛɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɧɟ ɲɭɤɚɥɢ ɤɪɚɳɨʀ ɞɨɥɿ ɞɟɫɶ ɩɨ ɫɜɿɬɭ ɚ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɭ
ɫɜɨʀɯ ɦɿɫɬɚɯ Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɪɟɮɨɪɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɳɨ ʀɯ
41

“Капітальний ремонт країни” – Прем’єр-міністр представив звіт про роботу Уряду за І півріччя. –
Урядовий портал, 19 липня 2017р., https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250149188.

a 127 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ ɡɦɿɧɢ ɦɚɬɟɪɿ
ɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ
ɉɪɟɦ¶ɽɪɚɭɪɪɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨ
 ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɰɟɧɬɪɿɜ ɇɚ ɪ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ
ɳɟ42
ɉɪɨɬɟ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ
ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɍɪɹɞ ɧɟ ɦɚɽ ɹɤɨʀɫɶ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɧɨɧɫɨɜɚɧɟ ɪɟɝɿɨ
ɧɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɞɿɽ
ɜɠɟ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɿ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɰɟ ɥɢɲɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɦɿɫɰɟɜɿɛɸɞɠɟɬɢ
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɫɮɟɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɦɭ
ɟɬɚɩɿ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɉɌɈ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɦɿɫɰɟɜɨʀ
ɜɥɚɞɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɉɌɈ ɰɟɣ ɟɬɚɩ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɤɪɚɣ ɧɟɫɩɪɢɹɬ
ɥɢɜɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ± ɡɚɤɪɢɬɬɹɦ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɮɬɟɯɭɱɢɥɢɳ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɞɟ
ɪɟɫɭɪɫɿɜɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽ
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɽ ɬɟ ɳɨ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɫɜɨɸ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ Ɍɚɤ
ɫɜɿɬɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɞɨ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɥɚɧɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɑɢɧɧɢɣ Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚɤɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɤɚɫɨɜɭɽ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɤɨɥɟɞɠɿɜ
ɦɚɸɬɶ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɞɨ ȼɇɁ ɿ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ Ɍɚɤɿ ɧɨɜɚɰɿʀ ɧɟɝɚ
ɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɥɚɧɤɭɩɟɪɜɢɧɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ
Ɋɟɮɨɪɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɭɬɬɽɜɿ ɧɚɪɿɤɚɧɧɹ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɫɨɰɿɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ43 ɥɢɲɟ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɨɫɜɿɬɧɹ ɪɟɮɨɪɦɚ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɫɩɿɲɧɨ ɉɪɢɱɨɦɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɩɬɢɦɿɫɬɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ
ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ ɪɟɮɨɪɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ɭɫɩɿɲɧɨɸ ɜɜɚɠɚɥɢ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɉɨɜ
ɧɿɫɬɸ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɸ ɪɟɮɨɪɦɭ ɥɢɲɟ  ɚ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɡɨɜɫɿɦ±
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Уряд змінює підходи до управління профтехосвітою і вводить поняття регіонального замовлення, –
Володимир Гройсман. – Урядовий портал, 11 квітня 2018р., https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-zminyuyepidhodi-do-upravlinnya-proftehosvitoyu-i-vvodit-ponyattya-regionalnogo-zamovlennya-volodimir-grojsman.
43
Дослідження провели Фонд “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” спільно з Соціологічною
службою Центру Разумкова 19-25 травня 2018р. в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій АР Крим, а також Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2 019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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ОСВІТА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
Які з цих реформ здійснюються успішно?
% опитаних
Пенсійна реформа та реформа
системи соціального захисту
Реформування армії,
зміцнення обороноздатності

6,7
4,9
2,0

Охорони здоров’я
Реформа децентралізації та
регіонального розвитку

2,7

Антикорупційна реформа

2,9

Реформа державного управління
Реформа виборчого законодавства
Визначення статусу окупованих
територій Донбасу
Податкова реформа
Реформа у сфері ЗМІ (медіа реформа)
Реформа у сфері енергетики
Реформа державних закупівель
Реформа управління
державною власністю
Конституційна реформа
Дерегуляція і стимулювання розвитку
підприємництва та інвестицій
Реформа фінансового сектору
Земельна реформа
Інше
Жодна
Важко відповісти/не відповіли

Листопад 2017р.
Травень 2018р.

6,5

6,0
5,8

4,2
4,7
3,8
3,1
3,7

Освітня реформа
Реформа органів правопорядку
(судів, прокуратури, поліції)
Люстрація чиновників
(перевірки та можливі звільнення)

9,1

0,3
0,3
1,0
0,2
1,0
0,5
0,6
0,2
0,6
0,1
0,6
0,1
0,4
0,3
0,3
0,1
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,4
0,1
0,7

2,4

16,3
19,2

0,0
58,1
54,1
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Як Ви ставитеся до цих реформ – підтримуєте чи ні?
% опитаних
Травень 2018р.

Освітня реформа
8,2

24,4

17,5

26,5

10,1

13,3

Медична реформа
6,7

19,3

21,8

39,3

3,2

9,8

Пенсійна реформа
7,1

18,4

17,1

39,9

5,4

Повністю підтримую

Переважно підтримую

Не підтримую зовсім

Нічого про ці реформи не знаю

12,0

Переважно не підтримую
Важко відповісти

3.3. Видатки на освіту
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ȼɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɧɚɭɤɭ ɨɫɜɿɬɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɤɭɥɶɬɭɪɭ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɭ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ
ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ȼɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɧɚɭɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɧɚɞɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚ ɭɦɨɜ ɤɨɥɢ
ɤɨɲɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɞɿɥɹɥɢɫɹ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ
ɨɛɫɹɝɚɯ ɿ ɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɣ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɉɪɨɬɟ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ44
ɩɪɨɬɟɳɨɛɸɞɠɟɬɧɿɤɨɲɬɢɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹɜɤɪɚɣɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɨɫɨɛɥɢɜɨɰɟɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɜɭɦɨɜɚɯɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ ɿ ɩɨɬɪɟ
ɛɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɤɨɲɬɢ ɬɚ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɨɛɫɹɝɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɋɭɱɚɫɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɹɤ ɧɿɤɨɥɢ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɚ ɩɪɨɛ
ɥɟɦɭɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɝɨ ɍɪɹɞɭ ɽ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ45 ȼɨɧɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
44

Див.: Аналіз планування бюджетних видатків на прикладі бюджетного запиту Міністерства освіти і
науки України. – Центр економічної стратегії, 20 грудня 2016р., http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2016/
12/Analiz-byudzhetnoho-zapytu-MON.pdf.
45
Загалом слід зауважити, що державна політика у сфері вищої освіти України не має єдиного підходу
до визначення пріоритетів і трактується у різних документах по-різному. У Законі України “Про вищу
освіту” структура вищої освіти адаптована до Європейського простору вищої освіти, що закладає умови
для полегшення визнання дипломів, академічної та професійної мобільності, реалізації можливості освіти
впродовж життя. Проте у Національній стратегії розвитку освіти на 2012-2021рр., більшість пріоритетних
напрямів окреслено без прив’язки до інших важливих для розвитку вітчизняної освіти документів. А саме,
стратегічними напрямами Болонського процесу є: запровадження трициклової системи ступенів вищої
освіти; забезпечення високої якості вищої освіти; визнання ступенів і періодів навчання; максимальне
сприяння мобільності студентів і викладачів тощо.
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ɩɪɨɡɨɪɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɞɪɟɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɤɨɧ
ɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɠɢɬɬɹ ɧɢɡɤɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ʀʀ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɞɨɤɬɪɢɧɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ46 ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ
ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɿɧɚɧ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɲɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɤɨɲɬɢ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɮɨɧɞɿɜ ɭ ɬɱ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ
ɜɧɟɫɤɢ ɬɚ ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɢ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨ
ɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɝɪɚɧɬɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ ɤɨɲɬɢ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨʀɞɟɪɠɚɜɨɸ
Ɉɛɫɹɝɢɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɡɪɨɫɬɚɥɢɜɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯɞɨɪɜɤɥɸɱɧɨɳɨɨɞɧɚɤɧɟɩɟɪɟɤɪɢɜɚɥɨɿɧɮɥɹɰɿɸɿɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɜɚɥɸɬɢ
Фінансування системи освіти України47,
загальні видатки зведеного бюджету, млрд. грн.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

53,47
70,39
77,41
79,82
97,60
111,18
115,96
109,52
114,19
129,43

2017

46
47

177,78

Указ Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти” №347 від 17 квітня 2002р.
При цьому річний бюджет багатьох американських університетів перевищує цю величину.
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ
ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɮɨɪɦɢ ɭ ɪ48 Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨɩɨɬɪɟɛɚɦɢɪɟɮɨɪɦɨɫɧɨɜɨɸɞɥɹɹɤɢɯɽɧɨɜɢɣɁɚɤɨɧ³ɉɪɨɨɫɜɿɬɭ´
ɇɚ ɫɮɟɪɭ ɨɫɜɿɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪ ɛɭɥɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ
 ɦɥɪɞ ɝɪɧ  ȼȼɉ  ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɛɫɹɝɚɦ  ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ´ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ  ȼȼɉ Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɭɽ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ  ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɚɥɨɜɨɝɨ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ)49 Ɂɚɤɨɧɨɦ ɬɚɤɨɠ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɤɨɲɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɡɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɬɚɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɤɚɞɪɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɤɨɲɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ
ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ  ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤ
ɥɚɞɨɦ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɭɫɬɚɧɨɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɰɟɯɿɜ ɿ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜ ɨɪɟɧɞɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɫɩɨɪɭɞ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨɬɚɰɿʀ ɡ
ɦɿɫɰɟɜɢɯɛɸɞɠɟɬɿɜɞɢɜɿɞɟɧɞɢɜɿɞɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɚ ɧɟ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɳɨ ɡɚɝɪɨɠɭɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɜ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɪ ɬɚ ɪ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɿ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɩɪɹɦɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ   ȼȼɉ
ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɭ ɪ ±  ɭ ɪ ±  ɭ ɪ ±  ɭ ɪɪ ±
ɩɨ  Ɂ ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɱɚɥɚ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹ ±  ɭ ɪ ± 
ɭɪɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɫɬɚɧɨɜɢɜ
Ɂ ɪ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɭ ɪ ɧɚ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ  ɩɪɨɬɢ  ȼȼɉ ɭ
ɪ ɉɪɨɬɟɧɚɜɿɬɶɱɟɪɟɡɡɦɟɧɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɁȼɈɨɛɫɹɝɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɝɪɨɲɟɣ
ɧɚ ³ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ´ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨ əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɁȼɈ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɁȼɈ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ±
ɧɚ ɧɚɭɤɭ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɛɚɡɢ ɑɢɦɚɥɨ ɡ ɧɢɯ
ɧɟɦɚɸɬɶɿɧɚɥɟɠɧɨɝɨɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ȼɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ
ɨɫɜɿɬɧɸ ɝɚɥɭɡɶ ɭ ɪɪ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɡ  ɞɨ  ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɨɛɿɬɧɢɱɢɯ ɤɚɞɪɿɜ Ɂɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ
ɦɚɣɠɟɭɪɚɡɭ±ɡɭɱɧɿɜɭɪɞɨɭɱɧɿɜɭɪ
48

Фінансування освіти у 2017 році зросло, – Гриневич. – 112.ua, 17 березня 2017р., https://ua.112.ua/
ekonomika/finansuvannia-osvity-u-2017-rotsi-zroslo-hrynevych-378370.html.
49
Протягом усього періоду незалежності України визначені Законом показники фінансування освіти
жодного разу не були виконані. Ст.61 Закону про освіту 1991р. передбачала, що “держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому десяти відсотків національного доходу,
а також валютні асигнування на основну діяльність”. Закон втратив чинність у 2017р. через прийняття
нового Закону “Про освіту”.
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ОСВІТА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
Видатки зведеного бюджету на освіту 2000-2017рр.50
Видатки, %
Загальні
видатки
зведеного загальних
ВВП
бюджету, видатків
млн. грн.

Видатки
на окремі
підгалузі,
%
видатків
на галузь

Видатки, %
Загальні
видатки
зведеного загальних
ВВП
бюджету, видатків
млн. грн.

2000р.
Всього
з них
на освіту –
всього

48 148,6

100,0

7 085,5

14,7

789,0

Видатки
на окремі
підгалузі,
% до
видатків
на галузь

2015р.
100,0

Х

679 871,4

100,0

100,0

Х

4,2

100,0

114 193,5

16,8

5,7

100,0

1,6

0,5

11,1

18 142,2

2,7

0,9

15,9

2 564,6

5,3

1,5

36,2

49 668,3

7,3

2,5

43,5

429,1

0,9

0,3

6,1

6 171,2

0,9

0,3

5,4

2 285,5

4,7

1,3

32,3

30 981,8

4,6

1,6

27,1

у т.ч.
дошкільну
загальну
середню
професійнотехнічну
вищу

2005р.
Всього

2016р.
Х

835 832,1

100,0

100,0

6,1

100,0

129 437,7

15,5

5,4

100,0

2,0

0,7

11,0

20 115,5

2,4

0,8

15,5

11 158,8

7,4

2,5

41,6

56 532,0

6,8

2,4

43,7

професійнотехнічну

1 749,9

1,1

0,4

6,5

6 182,3

0,7

0,3

4,8

вищу

7 934,1

5,7

1,8

29,6

35 233,6

4,2

1,5

27,2

з них
на освіту –
всього

141 989,5

100,0

100,0

26 801,8

18,1

2 940,7

Х

у т.ч
дошкільну
загальну
середню

2010р.
Всього

2017р.

377 842,8

100,0

100,0

Х

79 826,0

21,1

7,4

дошкільну

10 238,3

2,7

загальну
середню

32 852,4

з них
на освіту –
всього

1 056 759,9

100,0

100

Х

100,0

177 755,7

16,8

6,0

100,0

0,9

12,8

28 207,2

2,7

0,9

15,9

8,7

3,0

41,2

84 346,3

8,0

2,8

47,5

5 106,2

1,4

0,5

6,4

8 278,9

0,8

0,3

4,7

24 998,4

6,6

2,3

31,3

38 681,1

3,7

1,3

21,8

у т.ч.

професійнотехнічну
вищу
50

Вища освіта в Україні. Статистичний збірник, 2017.
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 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɫɨɜɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ51 ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɜɢɬɪɚɬ
ɽ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɡ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɢ  ɭ ɪ ɿ  ɭ ɪ  ɞɟɪ
ɠɚɜɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɭ ɪ  ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨ
ɧɨɫɿʀɜ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɿɞ  ɞɨ  ɧɚ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ± ɜɿɞ  ɞɨ  ɜɢɞɚɬɤɢ
ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ³ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɯɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɝɪɚɦ´ ± ɜɿɞ  ɞɨ   ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɞɚɬ
ɤɿɜɣɞɟɧɚɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɬɢɩɟɧɞɿɣ52
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɳɨ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɆɋɄɈ  ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɆɋɄɈ  
ɬɚ ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɆɋɄɈ   ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
 ɬɚ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ
ɪɿɜɧɹɦɢ ɰɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɪ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ  ȼȼɉ ± ɞɥɹ ɆɋɄɈ  ɞɨɲɤɿɥɶɧɭ 
 ± ɆɋɄɈ  ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ   ± ɆɋɄɈ  ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ   ± ɆɋɄɈ  ɜɢɳɭ  ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ
ɨɫɜɿɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ȼȼɉ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɿɜɧɸ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ
ɪɚɯɭɧɤɢɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɡɚɪɪ´ɫ 
Ɂɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɬɚɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɪɨɬɟ ɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɬɚɤɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɥɢɲɟ ɛɿɥɶɲɢɣ ɧɿɠ ɜ ɿɧɲɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯɜɿɞɫɨɬɨɤɥɸɞɟɣɡɜɢɳɨɸɨɫɜɿɬɨɸɧɟɜɩɥɢɜɚɸɱɢɧɚɮɚɤɬɨɪɹɤɨɫɬɿ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦɢ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢɤɪɚʀɧɚɦɢɞɨɫɢɬɶɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɜɢɬɪɚɬɭɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɧɚɨɞɧɨɝɨ
ɭɱɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚ  ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɱɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ  Ɂ ɪ
ɜɢɬɪɚɬɢɜɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɧɚɨɞɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚɩɨɱɚɥɢɪɿɡɤɨɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹɹɤɳɨɭɪ
ɜɨɧɢɫɤɥɚɞɚɥɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɚɬɨɫɟɪɟɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢɧɚɧɚɜɱɚɧɧɹɨɞɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɭɪɫɤɥɚɥɢɭɪɚɡɢɦɟɧɲɟ± ɝɪɧ  ɡɧɢɯɝɪɧ  ±
ɤɨɲɬɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɝɪɧ  ±ɤɨɲɬɢɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭ 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɧɚɹɜɧɿɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɞɚɧɿɫɜɿɞɱɚɬɶɳɨɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹ
ɪɿɡɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɜɦɟɠɚɯɨɞɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɬɚɞɥɹɪɿɡɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɭɦɟɠɚɯ
ɨɞɧɿɽʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɪɿɡɧɢɬɢɫɹ ɜ  ɪɚɡɢ ɚ ɿɧɨɞɿ ɣ ɛɿɥɶɲɟ Ⱦɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɲɬɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɫɭɬ
ɬɽɜɨɦɟɧɲɚɡɚɨɛɫɹɝɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɹɤɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɡɚɤɨɲɬɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹəɤɳɨɫɟɪɟɞɧɿɣɨɛɫɹɝɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɭɪɨɡɪɚ
ɯɭɧɤɭ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɪɬɚɥɭ Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɉɨɪɬɚɥ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽɜɦɟɠɚɯɬɢɫɝɪɧɧɚɪɿɤɬɨɜɚɪɬɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɤɨɧɬɪɚɤɬ
ɧɢɤɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ  ɬɢɫ ɝɪɧ53 Ɍɨɦɭ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɛɪɚɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɚɥɟ ɣ ɩɪɨ ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɜɚɪɬɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ
51

Національні рахунки освіти України у 2016р. – Держстат України, 2018р., http://www.ukrstat.gov.ua.
У бюджеті на 2017р. розмір стипендій було підвищено, загалом на них закладено 5 млрд. грн., що на
1,5 млрд. грн. більше, ніж у 2015р. 4 млрд. грн. виділяються МОН на академічні стипендії, а 1 млрд. грн. –
на соціальні стипендії, які знаходяться у віданні Міністерства соціальної політики.
53
Бахрушин В. Як фінансувати вищу освіту, якщо грошей немає. – Освітня політика. Портал громадських
експертів, 8 січня 2018р., http://education-ua.org/ua/articles/1110-yak-finansuvati-vishchu-osvitu-yakshchogroshej-nemae.
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46,1

2008
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46,0

2009
45,8

2010
45,6

2011
45,6

2012
45,4

2013
42,9

2014
42,8

2015
42,6

2016

81,5
1,0
17,5
11,7
13,6
18,3
7,2
6,2
41,4
1,6
77,2
16,3

80,0
1,0
19,0
11,2
13,0
19,2
7,1
6,0
42,0
1,5
77,5
16,3

6,0

16,0

78,0

1,6

40,7

6,1

7,9

17,3

12,6
13,8

82,1
0,8
17,1
-

5,94

7,23

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти перегляду 2011р. (МСКО 2011).

6,5

6,63

6,78

6,2

8,13

8,48

5,5

15,6

78,9

1,5

38,0

6,0

8,0

17,8

13,6
15,1

84,6
0,7
14,7
-

6,44

7,62

4,9

15,0

80,1

1,7

37,2

6,3

7,5

17,7

14,0
15,6

84,3
0,8
14,9
-

6,42

7,62

4,9

14,7

80,4

1,6

36,8

6,0

6,9

18,1

14,4
16,2

85,1
0,8
14,1
-

5,87

6,90

5,2

16,8

78,0

1,5

36,8

5,5

6,5

18,0

14,9
16,8

83,5
0,7
15,8
-

5,34

6,39

6,6

18,5

74,9

1,6

35,8

5,0

6,3

18,7

15,0
17,6

85,4
0,7
13,9
-

5,01

5,87

5,05
5,27
7,79
7,94
7,97
7,99
7,99
11,89
21,84
25,55
720 731
948 056
913 345 1 120 585 1 349 178 1 459 096 1 522 657 1 586 915 1 988 544 2 383 182
(142 719,0) (179 992,4) (117 227,8) (141 131,6) (169 282,1) (182 615,3) (190 570,3) (133 466,4) (91 050,5) (93 270,5)
53 470,4
70 386,1
77 412,0
91 070,8
97 596,4 111 180,2 115 962,9 109 520,9 127 120,9 139970,5
(10 588,2) (13 356,0)
(9 937,4) (11 469,9) (12 245,5) (13 914,9) (14 513,5)
(9 211,2)
(5 820,6)
(5 478,3)
5 793,6
7 833,6
8 893,1
10 758,6
11 705,4
13 512,8
14 310,0
15 547,6
18 238,8
19 993,8
(1 147,2) (1 486,5)
(1 141,6)
(1 355,0)
(1 468,7)
(1 691,2)
(1 791,0)
(1 307,6)
(835,1)
(782,5)

46,4

2007

Загальні витрати на освіту,
млн. грн. ($ млн.)
Середні витрати на одного
учня/студента, грн. ($)
Загальні витрати на освіту
7,42
7,42
як % ВВП
Державні витрати на освіту
5,59
5,89
як % ВВП
Загальні витрати за фінансуючими організаціями, %:
державні
75,4
79,3
приватні компанії
1,1
1,0
домогосподарства
23,5
19,7
донори та інше
Загальні витрати за класифікацією освіти, %:
дошкільна освіта (МСКО 0)
10,3
10,7
початкова освіта (МСКО 1)
12,6
12,7
перший етап середньої
18,9
18,5
освіти (МСКО 2)
другий етап середньої
9,1
8,8
освіти (МСКО 3)
післясередня, не вища
5,8
6,1
освіта (МСКО 4)
вища освіта (короткий
цикл, бакалаврат або його
41,6
41,5
еквівалент, магістратура або
її еквівалент) (МСКО 5-7)
докторантура або її
1,7
1,7
еквівалент (МСКО 8)
Загальні витрати за
72,1
74,8
функціями освіти, %:
послуги у сфері освіти
19,5
17,7
другорядна діяльність у
межах закладів освіти
8,4
7,5
другорядна діяльність,
пов’язана з навчанням

ВВП, млн. грн. ($ млн.)

Загальна чисельність
населення, млн. осіб
Обмінний курс $1 = грн.

Допоміжні рахунки освіти України за 2007-2016рр.54

ОСВІТА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɜɢɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ Ɍɚɤ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤ
ɬɨɪɭ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɦɟɞɢɱɧɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ55 Ⱦɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɜɢɬɪɚɬɢɧɚɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɿɧɜɟɧɬɚɪɹɬɚɨɛɦɭɧɞɢɪɭɜɚɧɧɹ  
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ   ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ
ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ  ɉɪɢɜɚɬɧɿ ɮɿɪɦɢ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ56 ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɨɫɜɿɬɢɭɪ´ 
Структура фінансування загальних функцій освіти у 2016р.,
%
85,4
Послуги у сфері освіти

13,9
0,7
100,0

Медичні послуги

0
0
72,1
27,9

Послуги харчування
0

98,7
Адміністративні послуги

1,3
0
59,5
40,5

Інвентар
0

100,0
Транспортні послуги

0
0
51,9
48,1

Підручники
0

100,0
Фінансові послуги

55

0
0

Державний сектор

Домогосподарства

Приватні компанії

Медичні та транспортні послуги переважно фінансуються на регіональному рівні (92,6% та 83,3% загальних державних витрат, відповідно).
56
Національні рахунки освіти України у 2016р.
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ɉɪɢɜɚɬɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɏɨɱɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɦɿɧɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɢɦɨɠɧɚɩɨɛɚɱɢɬɢɳɨɜɫɢɫɬɟɦɿɞɨɫɬɭɩɭɝɪɨɦɚɞɹɧɞɥɹɡɞɨɛɭɬɬɹɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɞɟɞɚɥɿ ɜɿɞɱɭɬɧɿɲɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɪɢɧɤɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ Ɂɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ  ȼȼɉ57 Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ  ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ  ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɸɬɚɩɨɫɥɭɝɧɚɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
ɏɨɱɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɬɚɤɨɠ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ ɤɨɲɬɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɢɯɬɚɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɩɪɨɬɟɨɞɧɨɱɚɫɧɨɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɶɨɛɨɦɚɞɠɟɪɟɥɚɦɢɮɿɧɚɧɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɦɚɽ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ⱦɨɫɿ ɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɛɿɡɧɟɫɭɞɨɰɶɨɝɨɧɟɦɚɽɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɿɥɶɝɩɪɚɤɬɢɤɢɫɩɿɜ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɧɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ
ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢɡɦɿɫɰɟɜɢɯɛɸɞɠɟɬɿɜɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɡɧɚɱɧɢɦ
Джерела фінансування ВНЗ I-II рівнів акредитації 58,
%
60

50
41,8
40

37,1
36,3

30

35,0

36,0

36,8

36,5

35,6

34,8

34,7

28,1

28,2

28,8

21,8

27,8

0,1

0,1

0,3

0,2

0,0

2010/2011

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

20

10

0

Кошти державного бюджету

Кошти місцевих бюджетів

Кошти юридичних осіб

Кошти фізичних осіб

57

Див.: Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та
наукового дослідження. Аналітичний звіт.
58
Вища освіта в Україні у 2017р. – Статистичний збірник, 2018р.
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Джерела фінансування ВНЗ III-IV рівнів акредитації,
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ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɨɲɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɛɸɞɠɟɬɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ  ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɭ ɿɦɟɧɧɿ ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɭɛɫɢɞɨɜɚɧɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ
ɡɚɤɨɲɬɢɮɿɡɢɱɧɢɯɚɛɨɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɫɩɥɚɱɭɸɬɶɡɚɧɚɜɱɚɧɧɹɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ
ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ ɐɟ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶ
ɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜ ɬɚ ɧɟɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɢɱɨɦɭ ɿɧɫɬ
ɪɭɦɟɧɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿ ɚ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɤɪɚɣɜɚɠɤɨ59
59

Загальні засади переведення з однієї форми навчання на іншу окреслені в Законі “Про вищу освіту”
та положенні МОН “Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
освіти” №245 від 15 липня 1996р. Докладний опис процедур визначено у внутрішніх документах ЗВО.
Загалом, переведення студентів на навчання на вакантні місця державного замовлення здійснюється на
конкурсній основі за рейтингом успішності студентів, із урахуванням їх соціального статусу. За інших
однакових умов до уваги береться участь студента в науковій роботі, у громадському житті ЗВО, притому
на першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету претендують студенти, право
яких на навчання за державним замовленням визначено відповідними Законами України, Указами
Президента України та урядовими рішеннями.
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Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɟɪɠɚɜɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɽ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ
ɧɟ ɦɚɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɝ
ɥɚɫɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɞɚɬɢ ʀɦ ɪɟɚɥɶɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɡɚɬɪɚɬɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɉɪɢɜɚɬɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɧɟ ɩɟɪɟɛɪɚɜ ɧɚ ɫɟɛɟ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ Ⱦɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɫɭɬɶ
ɜɢɬɪɚɬɢ ɡ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɹɤɢɣ ɧɟ ɽ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ʀɯɪɟɚɥɶɧɿɞɨɯɨɞɢ
Ⱦɚɧɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɿɠ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɤɨɲɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɤɨɲɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɛɚɬɶɤɿɜ
ɉɥɚɬɚ ɛɚɬɶɤɿɜ ɭ ɪ ɫɤɥɚɞɚɥɚ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ60
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ  ɹɤɿ
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɧɹ
Ʉɨɲɬɢ ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬɶ ɛɚɬɶɤɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɩɥɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɟɮɿɰɢɬɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜɲɤɿɥȾɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɤɥɚɞɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɩɟɪɟɜɚɠɧɨɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ
ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ61 ±  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɉɪɢɱɨɦɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ  ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭ
ɨɫɜɿɬɭ ɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ  Ƚɪɨɲɟɣ ɯɪɨɧɿɱɧɨ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɬɚɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɿ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɭɱɧɿɜ ɿ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ  ɬɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɪɪɧɚ ɡɿɞɨ 
ɍ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɬɚɤɨɠ ɧɚɨɱɧɨɸ ɽ ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ Ɂɧɚɱɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɡ
ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯɤɨɲɬɿɜɩɟɪɲɡɚɜɫɟɡɚɪɚɯɭɧɨɤɱɚɫɬɤɨɜɨʀɩɥɚɬɢɡɚɧɚɜɱɚɧɧɹ62
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɽ ɧɟɜɬɿɲɧɢɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɟɮɿɰɢɬɧɿ ɛɸɞɠɟɬɢ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɟ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɿ ɧɟɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚ
ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɽ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɜɠɟɫɩɥɚɬɢɥɢɩɨɞɚɬɤɢ
Ȼɸɞɠɟɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɽ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɡ
60

Станкус Т. Нарахування батьківської плати у ДНЗ. – Бюджетна бухгалтерія, лютий 2017р., №5,
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/february/issue-5/article-24988.html.
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Ст.79 Закону “Про освіту”: “Фінансування професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Витрати,
що покриваються за рахунок відповідних освітніх субвенцій, визначаються спеціальним законом”.
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Національні рахунки освіти України у 2016р.
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ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɤɿɧɰɟ
ɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ63 ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɱɿɬɤɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɫɟɤɬɨɪɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɽ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɢɦɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɫɟɤɬɨɪɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɣ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɰɿɥɟɣɬɚɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ64
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɭɤɢ
ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɱɿɬɤɢɯ ɫɮɨɪɦɭ
ɥɶɨɜɚɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɫɬɚɧɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɚ ɥɢɲɟ ɱɢɫɟɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɤɨɥɟɝɿɣ ɬɨɳɨ ɇɟɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ± ɧɟɜɿɞɨɦɨ ɧɚ ɹɤɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɤɨɲɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ
ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɤɨɲɬɿɜɐɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɬɢɦɳɨɫɭɱɚɫɧɢɣɛɸɞɠɟɬɍɤɪɚʀɧɢ
ɩɪɚɰɸɽ ɧɟ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚ ɧɚ ɮɿɧɚɧ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ Ɍɚɤ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɡɜɿɬɨɦ Ɋɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɩɚɥɚɬɢ65 ɦɚɣɠɟ
 ɤɨɲɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɢ ɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ
ɛɚɡɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ Ɍɚɤɨɸ ɠ ɽ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿ
ɡ ɜɢɞɚɬɤɚɦɢ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɜɢɞɚɬɤɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ  ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ
ɁȼɈɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɬɚɤɨɠɧɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɹɤɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢɛɫɜɿɬɨɜɨɦɭɪɿɜɧɸ
ȺɧɚɥɿɡɭɸɱɢɩɪɨɰɟɫɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɧɢɯɜɢɞɚɬɤɿɜɆɈɇɟɤɫɩɟɪɬɢɐɟɧɬɪɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ66 ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ
ɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɦɚɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɜɚɞɢ
• ɭ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿɣ ɦɟɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɿɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭ
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Книшенко І. Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент соціально-економічного розвитку країни. – Наукові праці НДФІ, вип.2, 2006р., с.63-68.
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У сучасній практиці методом планування, що передбачає взаємоузгодженість цілей, задач і ресурсів
із очікуваними результатами, є програмно-цільовий метод, суттю якого в бюджетному процесі є структурування ресурсів навколо бюджетних програм з визначеними стратегічними завданнями та цілями, які мають
бути досягнуті у визначені терміни за бюджетні кошти.
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Рішення Рахункової палати “Звіт про результати аудиту ефективності управління майном професійнотехнічних навчальних закладів державної форми власності” №18-7 від 13 вересня 2017р., http://www.ac-rada.
gov.ua/doccatalog/document/16753558/Zvit_18-7_2017.pdf?subportal=main.
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Докладно див.: Аналіз планування бюджетних видатків на прикладі бюджетного запиту Міністерства
освіти і науки України. – Центр економічної стратегії, 20 грудня 2016р., http://ces.org.ua/wp-content/
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• ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɟ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ
ɤɨɪɢɫɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɿɧɟɦɿɫɬɹɬɶɨɰɿɧɤɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɜɚɠɥɢɜɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ
• ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ʀʀ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
• ɰɿɥɶɨɜɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɳɨ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜ
ɥɸɽ ɣɨɝɨ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɬɢɦɭɥɢ ɞɨ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɶ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɚɪɚɞɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɫɩɨɪɬ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ67 ɄɉɄȼɄ  ³Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɰɿɥɶɨ
ɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɢɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɩɪɟɫɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɭɤɨɜɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɳɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ´ ɡ ɨɛɫɹɝɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɶ  ɬɢɫ ɝɪɧ
ɦɿɫɬɢɬɶɡɨɤɪɟɦɚɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ68
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɡɚɬɪɚɬ ɡɚɝɚɥɨɦɩɨɤɚɡɧɢɤ
¾Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɭɫɬɚɧɨɜɳɨɩɪɨɣɲɥɢɤɨɧɤɭɪɫɧɢɣɜɿɞɛɿɪɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɪɨɡɪɨɛɨɤ
¾ɒɬɚɬɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ
¾ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɚɫɩɿɪɚɬɿɜ ɡɜɿɞɪɢɜɭɛɟɡɜɿɞɪɢɜɭ
¾ɋɟɪɟɞɧɹɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ
¾ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɝɪɚɧɬɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɢɧɚɭɤɞɨɪɨɤɿɜ
¾ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɝɪɚɧɬɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯɞɨɤɬɨɪɚɧɬɢɞɨɪɨɤɿɜ
¾Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
¾Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
¾Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɢɯɫɟɦɿɧɚɪɿɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɨɦɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
¾ɑɚɫɬɤɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ  
¾ɑɚɫɬɤɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ 
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Паспорт бюджетної програми – документ, який містить повну інформацію про бюджетну програму
(мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики) відповідно до бюджетних призначень, встановлених законом про Державний
бюджет України на відповідний рік (рішенням про місцевий бюджет), на основі яких здійснюється контроль
за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетної програми.
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Див.: Наказ МОН і Мінфіна “Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016р.” №229/315 від
4 березня 2016р., https://osvita.ua/doc/files/news/506/50642/nmon-229.pdf.
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¾Ɋɿɜɟɧɶɩɨɝɚɲɟɧɧɹɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ
¾ɑɚɫɬɤɚ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
¾ɑɚɫɬɤɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯɤɨɲɬɿɜɜɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿɨɞɧɨɝɨɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɝɚɡɟɬɢ³ɋɜɿɬ´
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɝɚɞɚɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɤɨɲɬɿɜɁɝɿɞɧɨɡɩɚɫɩɨɪɬɚɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɛɸɞɠɟɬɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ69ɦɟɬɨɸʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɽɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɢɫɨɤɨ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ʀɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ70 ɬɨɛɬɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɁȼɈ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɚ ɧɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɝɚɥɭɡɟɣɭɤɚɞɪɚɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹɣɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɬɚɫɬɭɩɿɧɶ
ʀʀɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɡɞɿɣɫɧɟɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɈɬɠɟɦɟɬɚɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɚɤɨɝɨ
ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɡɚ ɹɤɢɦ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚ
ɞɿɜɨɫɜɿɬɢɳɨɞɨɤɚɞɪɨɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɚɥɭɡɟɣɉɨɪɭɲɟɧɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɡɜ¶ɹɡɨɤ
ɦɿɠ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ71 ɚ ɧɚɞ
ɦɿɪɧɚ ɡɚɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɜɨɪɸɽ ɡɧɚɱɧɿ
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢɞɥɹɡɛɥɢɠɟɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɿɜɁȼɈɬɚɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɞɭɦɤɚ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɰɿɥɶɨɜɟ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɟ ɩɨɤɥɢ
ɤɚɧɟ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɩɿɪ ɬɚ
ɦɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɽɸ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɱɟɪɟɡ ɿɧɟɪɬɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜɌɚɤɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨɡɬɟɪɦɿɧɨɦ³ɝɨɥɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ´ NH\SHUIRUPDQFHLQGLFDWRUV ɡɧɚɣɨɦɿɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫɿ72
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɢ ɧɚɪɚɠɚɽɦɨɫɹ ɧɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɱɟɪɟɡ
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɢɧɚɧɟɡɦɿɧɧɿɩɨɬɨɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢɬɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɛɚɠɚɧɧɹɞɭɦɚɬɢ
ɩɪɨ ɰɿɥɿ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɲɥɹɯɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɚ
ɩɨɩɚɞɚɬɢɦɟɜɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɰɿɥɟɩɨɥɹɝɚɧɧɹɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɌɚɤɢɣ
ɫɬɚɧɪɟɱɟɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɦɿɧɢɫɬɢɥɸɦɢɫɥɟɧɧɹɭɪɹɞɨɜɰɿɜ
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɡɚ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɯɨɱɚ ɱɿɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɫɢɥɸɽ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɹɤɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɢɯɮɿɧɚɧɫɿɜ
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Наказом Мінфіна “Про паспорти бюджетних програм” №1098 від 29 грудня 2002р. визначено порядок
складання звітності про виконання ПБП та його особливості. У документі вказуються мета, завдання, напрями
використання бюджетних коштів, відповідальні виконавці, результативні показники та інші характеристики
бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет
України.
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КПКВК 6121020 (Нацагентство з питань дерслужби), КПКВК 22010040 (МОН), КПКВК 3601090 (Мінюст),
КПКВК 2301070 (МОЗ), КПКВК МБ 1011100 (КМДА), КПКВК МБ 1011120 (КМДА), КПКВК 2301080 (МОЗ).
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Це не відповідає вимогам Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі
та Правилам складання паспортів бюджетних програм, звіту про їх виконання, а також здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм. Концепція затверджена Розпорядженням КМУ №538 від 14 вересня 2002р.
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Див.: Аналіз планування бюджетних видатків на прикладі бюджетного запиту Міністерства освіти і науки
України. – Центр економічної стратегії, 20 грудня 2016р., с.3, http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/
Analiz-byudzhetnoho-zapytu-MON.pdf.
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3.4. Реформа фінансування освіти
Ɂ ɪ Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɳɨ ɱɢɦɚɥɨ ɧɨɪɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚ ɰɟ ɽ ɤɨɲɬɢ
ɍ ɪ ɠɨɞɧɚ ɧɨɪɦɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɧɟ ɩɿɞɩɚɞɚɽ ɩɿɞ
ɬɚɤɟɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɍ ɛɸɞɠɟɬɿ ɧɚ ɪ73 ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɱɚɫɬɤɚ ȼȼɉ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɞɨ  Ɂɜɟɞɟɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɨɫɜɿɬɢ ɡɪɿɫ ɧɚ
 ɦɥɪɞ ɝɪɧ Ȼɸɞɠɟɬɨɦ ɪ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɭɬɬɽɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬ
ɤɿɜ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ Ɉɫɜɿɬɧɹ ɫɭɛɜɟɧɰɿɹ ɡɪɨɫɬɟ ɧɚ  ɡ  ɞɨ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ 
ɚɥɟ ɰɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡ ɪɿɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ʀʀ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ74
ɋɭɛɜɟɧɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɭ ɲɤɨɥɚɯ75 ɍɪɹɞ ɩɥɚɧɭɽ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ
ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 76 Ɍɚɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬɢ
ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɛɸɞɠɟɬɧɢɤɿɜ ɧɚ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɧɚ 77 ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɝɭ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɢɠɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ±ɞɨ78
Ɂ ɪ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɡɦɿɧɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɭ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ Ⱦɪɭɝɢɣ
ɟɬɚɩ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɟɪɟɞɚɱɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɚɦ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɛɸɞɠɟɬɚɦ Ɉɬɠɟ
ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ79
ɭɪɛɭɥɨɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɥɪɞɝɪɧ 
73

Закон “Про Державний бюджет України на 2018р.”.
У розрахунок включені лише обласні бюджети з подальшим перерозподілом коштів обласними державними адміністраціями. Це порушує децентралізаційні принципи, адже громади саме для того об’єднувалися,
щоб мати прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, і закладає корупційні ризики, оскільки
ОДА визначатимуть розподіл коштів самостійно. Це ставить органи місцевого самоврядування базового
рівня – об’єднані територіальні громади та міста обласного значення – в значну залежність від обласної
влади.
75
Утримання технічних працівників, плата за комунальні послуги та інші видатки на утримання шкіл, мають
фінансуватись із місцевих бюджетів.
76
Див.: У Середньому зарплата вчителя зросте на 25% – Оприлюднено всі постанови. – МОН, 26 січня
2018р., https://mon.gov.ua/ua/news/u-serednomu-zarplata-vchitelya-zroste-na-25-oprilyudeno-vsi-postanovi.
77
Постанова КМУ “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників” №22 від 11 січня 2018р.
78
У бюджеті 2018р. закладено більше 1 млрд. грн. на продовження урядових програм з підтримки освітньої
інфраструктури – на автобуси, природничі кабінети та інклюзивну освіту. – МОН, 3 січня 2018р., https://mon.
gov.ua/ua/news/u-byudzheti-2018-roku-zakladeno-bilshe-1mlrd-grn-na-prodovzhennya-uryadovih-program-zpidtrimki-osvitnoyi-infrastrukturi-na-avtobusi-prirodnichi-kabineti-ta-inklyuzivnu-osvitu.
79
Можливо, в майбутньому до цього додасться закупівля лабораторного обладнання.
74
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ФОРМУЛА
розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами80:
У u 1/ РНК u НП u 1/18 u ЗП
У – число учнів
РНК – розрахункова наповнюваність класів (тобто скільки учнів* у середньому
вчиться у класах закладів певної адміністративно-територіальної одиниці)
НП – навчальний план (тобто кількість годин на тиждень)
18 – кількість годин на тиждень на одну ставку
ЗП – заробітна плата (на одну ставку вчителя на рік з нарахуваннями)
Ця формула має застосовуватися до визначених Переліком №10 (Перелік закладів
освіти, які передаються на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів) державних
закладів вищої освіти, якщо йдеться про навчання учнів, студентів групи VІ81.
* учні, студенти групи VI – учні, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, та студенти, які навчаються за державним та регіональним замовленням і здобувають повну загальну середню освіту у державних закладах вищої освіти (перелік яких
визначений у додатку №10 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” та фінансове
забезпечення яких з 1 січня 2018р. здійснюватиметься з місцевих бюджетів) та комунальних закладах
вищої освіти82.

Ɉɛɫɹɝ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ   ɩɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɍɪɹɞ ɡɚɤɥɚɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ
83 Ɉɬɠɟɧɟɞɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ  ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫ
ɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɹɤɢɣ ɦɿɝ ɛɢ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȼɫɟ ɰɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɦɿɫɬɚɯɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ
ɭɪ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɱɿɤɭ
ɜɚɧɧɹɦɢ Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ   ɳɨ ɫɬɚɧɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ
ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɛɸɞɠɟɬɢ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɦɚɬɢɦɟ ɦɿɫɰɟ ɜɢɦɢɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ

80

Затверджено Постановою КМУ “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими
бюджетами” №1088 від 27 грудня 2017р.
81
Семенко А. Фінансування ВНЗ у 2018р. – Uteka.ua, 15 лютого 2018р., https://uteka.ua/ua/publication/
Finansirovanie-vuzov-v-2018-godu.
82
Постанова КМУ “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами”
№1088 від 27 грудня 2017р.
83
У Середньому зарплата вчителя зросте на 25% – Оприлюднено всі постанови. – МОН, 26 січня 2018р.
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ɦɟɯɚɧɿɡɦɭɧɚɪɨɳɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɞɨɯɨɞɢɦɿɫɰɟɜɢɯɛɸɞɠɟɬɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɬɟɩɟɪɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟ  ɚ ɜɫɿ  ɫɭɦɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɢɥɭɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ84
Реверсна дотація
Бюджетом 2018р. передбачена зміна формули реверсної дотації, яка стимулює
механізми горизонтального вирівнювання, з 50/50 на 80/2085, тобто пропонується
змінити існуючий мотиваційний механізм горизонтального вирівнювання шляхом
збільшення з 50% до 80% обсягу вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного
бюджету.
Це призведе до необгрунтованого зменшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів, які мають рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одного жителя
вище 1,1.
Саме в цій пропозиції закладено найбільший ризик для подальшого просування
децентралізаційної реформи. Наведені новації, крім останньої, пояснюються міністерствами як необхідність закріпити солідарну відповідальність місцевого самоврядування в умовах браку ресурсів у центральної влади. В умовах зростання видатків,
громади також повинні мати додаткові джерела фінансування та накопичування
фінансового ресурсу.
ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚɛɭɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤɚ ɛ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɛɸɞɠɟɬɧɿɤɨɲɬɢ
Ɂɦɿɧɢ ɞɨ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɪ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɁȼɈ ȱȱȱȱ9 ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɭɛɜɟɧɰɿʀ Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɩɟɪ ɦɚɽ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚ
ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɩɨɫɥɭɝɧɚɪɿɡɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɯɿɫɬɭɩɟɧɹɯɛɚɥɢɁɇɈɜɫɬɭɩɧɢɤɿɜɚɬɚɤɨɠɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁȼɈ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɦɚɽ ɪɨɡ
ɪɨɛɢɬɢɆɈɇɚɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢɍɪɹɞ
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ
ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩ ɩɪɢɤɿɧɰɟɜɢɯ ɬɚ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɭ ȻɄɍ 
84

У цьому зв’язку Асоціація міст України звернулася до МОН та Мінфіна з проханням розглянути варіанти
внесення змін до розрахунку обсягу субвенції, запропонованого формулою для міст-обласних центрів,
зокрема в частині застосування коефіцієнта приведення розрахункової наповнюваності класу учнями групи
І не менше, ніж 1,17 (замість 1,0), а також можливість скорегувати показники формули з метою доведення
раціональних обсягів освітньої субвенції містам-обласним центрам. Див.: АМУ звернулась до МОН та
Мінфіну щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для міст-обласних центрів. – АМУ, 17 жовтня 2017р.,
https://www.auc.org.ua/novyna/amu-zvernulas-do-mon-ta-minfinu-shchodo-rozrahunku-obsyagiv-osvitnoyisubvenciyi-dlya-mist.
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Перерозподіл 50/50 дозволив з 2014р. знизити відсоток дотаційних бюджетів на 72%, до цього 96%
місцевих бюджетів були дотаційними.
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³ ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɳɨ ɨɛɫɹɝ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɦɿɠ ɜɢɳɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɹɤɚ
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɄɚɛɿɧɟɬɨɦɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɿɦɚɽɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
• ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ
ɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢɿɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝ
• ɪɿɜɟɧɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɫɬɭɩɧɢɤɿɜ
• ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɭ´
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɨɜɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ȻɄɍ ɧɚɛɭɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɛɸɞɠɟɬɧɢɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶɧɚɪɡɞɿɣɫɧɟɧɨɡɚɫɬɚɪɨɸɦɨɞɟɥɥɸ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɮɨɪɦɭɥɢɧɚɪ
Ɉɞɧɚɤ ɭ ɩ ɱ ɫɬ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɞɨ
ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ³ɜɢɳɭ
ɨɫɜɿɬɭ ɧɚɨɩɥɚɬɭɩɨɫɥɭɝɡɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɤɚɞɪɿɜ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ
,,,,9 ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɚɤɚɞɟɦɿɹɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ  ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ´
ɇɨɪɦɢ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɬɢɬɶ Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ´
ɫɬɬɚɿɧ 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɿɫɧɭɽ ɨɤɪɟɦɢɣ Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ
ɪɨɛɿɬɧɢɱɢɯɤɚɞɪɿɜɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɬɚɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɤɚɞɪɿɜ´86
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɪɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɢ ɆɈɇ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɧɟ
ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɜɚɥɚ ɫɜɨʀ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɬɢɦ ɳɨ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɪɚɤɭɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚɞɠɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨ
ɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨ ɫɭɬɿ ɧɟɦɚɽ ɚ ɞɟɹɤɿ ɞɚɧɿ ɡɜɢɱɧɿ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɩɪɨɫɬɨɧɟɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹȼɚɪɿɚɧɬɢɮɨɪɦɭɥɢɪɨɡɩɨɞɿɥɭɛɸɞɠɟɬɧɢɯɤɨɲɬɿɜɧɚɜɢɳɭɨɫɜɿɬɭ
ɧɚ ɪ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ³Ⱦɨɩɨɜɿɞɧɿɣ ɡɚɩɢɫɰɿ ³ɉɪɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɭɫɮɟɪɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ´87ɄɨɥɟɝɿʀɆɈɇ88
86

Є всі підстави вважати, що на практиці ключовою буде нова норма Бюджетного кодексу, який має
вищу юридичну силу і є профільним з питань використання бюджетних коштів. Відповідно до ст.95
Конституції “…виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави
на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків”.
87
У Доповідній записці пропонується формульний підхід до розподілу бюджетних коштів на вищу освіту
між ВНЗ України відповідно до т.зв. “приведеного контингенту” та запроваджуються індекси рівня вищої
освіти, спеціальності та форми навчання.
88
Доповідна записка Про реформування фінансування та економічних відносин у сфері вищої освіти. –
Колегія МОН, http://eenu.edu.ua/sites/default/files/Files/dopovidna_kovtuncya.pdf.
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ɇɚɡɢɜɚɸɱɢɜɚɞɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɮɨɪɦɭɥɢɟɤɫɩɟɪɬɢ89ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶɳɨ
• ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ³ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ´ ɳɨ ɨɛɭ
ɦɨɜɥɸɽ ɫɬɚɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɳɨ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ
ɜɿɞɱɢɬɚɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ90 ɨɞɧɚɤ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɬɨɝɨ ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿ
• ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɽ ɮɿɡɢɱɧɨ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨɸ ɚ ɬɚɦ ɞɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜ
ɱɚɥɶɧɭ ɛɚɡɭ ɱɟɪɟɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɧɨɪɿɜ ɚɛɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɿɡ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɜɨɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɤɪɚɣɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
• ɹɤɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ" əɤɳɨ ɜɫɿ ɁȼɈ
ɹɤɿɦɚɸɬɶɞɟɪɠɚɜɧɟɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɨɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɁȼɈ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɜɤɪɚɣ ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɫɭɦɭ Ɍɨɛɬɨ ɜɚɪɬɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬ
ɤɨɜɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚɤɿ ɹɤ ɭɱɚɫɬɶ ɁȼɈ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɪɟɮɟ
ɪɨɜɚɧɢɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ  ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɿɜɟɧɶ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɨɳɨ
• ɮɨɪɦɭɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
ɬɚɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɧɢɦɢ
ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɿɧɲɢɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɽ ɬɟ ɳɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɨɞɟɥɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɹɤɢɦɨɫɶ ɽɞɢɧɢɦ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɨɦ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ³Ʉɨɧɤɭɪɫ´ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶɁȼɈɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹɜɿɞɩɪɢɣɨɦɭɧɚɿɧɠɟɧɟɪɧɿɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ
ɬɚ ɞɟɹɤɿ ɿɧɲɿ ³ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɿ´ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɛɚɥɢ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ
ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɿɜɽɡɧɚɱɧɨɦɟɧɲɢɦɢɡɚɫɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶ
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɠ ɜɚɞɨɸ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɽ ɬɟ ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ³ɞɟ ɛɪɚɬɢ ɝɪɨɲɿ"´
ɽ ɜɬɨɪɢɧɧɢɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ³ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɰɟ ɧɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ"´ ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟɦɚɽ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟ
ɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɧɚɛɨɪɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɰɿɥɟɣ Ɍɨɦɭ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɬɪɢɜɚɬɢɦɭɬɶ
Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɪ´ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽ ɦɿɫɰɟɜɭ ɜɥɚɞɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɋɬ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ³ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɟɪɟ
ɞɚɱɭ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ,,, ɪɿɜ
ɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ  ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
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ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɢɯɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ,,,ɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ´ɉɪɨɬɟɰɢɯɤɨɲɬɿɜɧɟɜɢɫɬɚɱɢɬɶɧɚɜɫɿɡɚɤɥɚɞɢ91ɁɝɿɞɧɨɡȻɸɞɠɟɬɨɦɪʀɯɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦɚɸɬɶɜɡɹɬɢɧɚ
ɫɟɛɟɚɛɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɜɦɟɠɚɯɫɜɨʀɯɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ ɚɛɨɠɨɛɥɚɫɧɿɛɸɞɠɟɬɢ ɬɚɤɨɠ
ɰɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɦɿɫɬɚ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɇɟɦɚɽ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɳɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ
ɡɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɤɭɦɿɜ ɹɤɿ ɽ ɡɚɪɚɡ ɱɢ
ɡ¶ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ  ɱɟɪɜɧɹ ɭ ʀɯ ɫɤɥɚɞɿ ȼɢɞɚɬɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭȼɇɁȱȱȱȱ9ɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɡɛɿɥɶɲɢɥɢɬɿɥɶɤɢɧɚɦɥɧɝɪɧ
ɉɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɜɥɚɞɿ ɦɚɣɧɚ ɉɌɇɁ ɩɨɤɢ ɳɨ ɡɚɬɹɝɭɽɬɶɫɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɩɨɞɚɧɿ ɍɪɹɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɨɧɢ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɳɨ ɦɚɣɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɧɟɛɭɞɟɩɟɪɟɞɚɧɟɭɩɪɢɜɚɬɧɿɪɭɤɢ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ
ɤɨɥɟɞɠɿɜɬɟɯɧɿɤɭɦɿɜɬɚɉɌɍɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɭɬɱ
ɦɿɥɶɣɨɧɧɢɯɜɬɪɚɬɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɪɨɤɚɦɢ
Ɋɢɡɢɤɢɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
• ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ ɧɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɢɡɜɟɥɚ
ɞɨ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɉɌɍ ʀɯ ɩɟɪɟɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɬɪɚɬɭ ɛɚɡɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɥɨɞɿɪɨɛɿɬɧɢɱɢɦɩɪɨɮɟɫɿɹɦ
• ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɟɝɪɚ
ɞɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɤɪɚɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɡɭɦɨɜɥɸɽɞɨɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɭɧɚɪɨɛɨɬɭɿɧɨɡɟɦɰɿɜ
• ɬɪɢɜɚɬɢɦɟɜɿɞɬɿɤɡɍɤɪɚʀɧɢɧɟɥɢɲɟ³ɦɿɡɤɿɜ´ɿɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɚɥɟɣɝɟɧɨɮɨɧɞɭ
ɧɚɰɿʀɋɶɨɝɨɞɧɿɲɧɹɦɨɥɨɞɶɲɭɤɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɨɫɜɿɬɭɡɚ
ɤɨɪɞɨɧɨɦ
• ɬɚɤɿ ɧɚɦɿɪɢ ɍɪɹɞɭ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɸ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɱɟɪɟɡɛɪɚɤɤɨɲɬɿɜɭɛɸɞɠɟɬɚɯɦɿɫɰɟɜɚɜɥɚɞɚɦɨɠɟɩɪɨɫɬɨɡɚɤɪɢɬɢ
ɬɟɯɧɿɤɭɦɢ ɬɚ ɤɨɥɟɞɠɿɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɦɿɫɬɚ ɦɚɸɬɶ
ɪɿɡɧɢɣɪɿɜɟɧɶɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɿɜ
ɋɚɦɚɩɨɫɨɛɿɡɦɿɧɚɞɠɟɪɟɥɚɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɟɜɢɪɿɲɭɽɿɧɟɧɚɛɥɢɠɚɽɞɨɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɿ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɨɸ ɽ ɪɨɥɶ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɤɭɦɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤɢɯ ɫɚɦɟ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɜɱɚɬɢ" ɍ ɧɨɜɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ
ɞɥɹ ɰɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ± ɬɡɜ ɮɚɯɨɜɚ ɩɟɪɟɞɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ
ȼɬɿɦ ɪɚɦɤɨɜɢɣ Ɂɚɤɨɧ ɧɟ ɞɟɬɚɥɿɡɭɽ ɚɧɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ
ɣɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
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Висновки
ɈɫɜɿɬɚɽɨɞɧɢɦɡɤɥɸɱɨɜɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭȻɟɡɨɫɜɿɬɢɛɟɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ Ɉɫɜɿɬɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ ɜɨɧɚ ɦɚɽ
ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɟɮɟɤɬ ɿ ɬɨɦɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɫɥɿɞ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ
ɹɤɡɩɨɡɢɰɿɣɞɨɯɨɞɿɜɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɬɚɤɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭ
Ʉɪɿɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɚɤɨɠ ɿ ɫɬɚɬɭɫɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭ ɡ ɪɢɧɤɨɦ ɩɪɚɰɿ ɍ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɳɨ ɦɚɽ ɩɪɨɹɜ ɭ ɫɬɚɥɨɦɭ ɩɨɩɢɬɿ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢɪɿɡɧɨɝɨɪɿɜɧɹ
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɥɸɞɟɣ ɨɫɜɿɬɚ ɩɟɪɟɫɬɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɸ ɡ ɛɭɞɶɹɤɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ Ⱦɢɩɥɨɦ ɫɬɚɽ ɫɤɨɪɿɲɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɤɨɥɟɤɬɢɜɿɚɡɧɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɿɭɁȼɈɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɹɤɧɟɨɛɯɿɞɧɚɭɦɨɜɚɞɥɹ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ³ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ´ɧɚɜɱɚɧɧɹ
Ɉɬɠɟɡɦɿɧɢɜɨɫɜɿɬɿɦɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɧɚɬɪɢɤɥɸɱɨɜɢɯɜɢɤɥɢɤɚ
• ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɜɢɤɥɢɤɿɜ
• ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɹɤɿɫɧɢɯɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ
• ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɫɨɤɨʀ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɿ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɚ ɠɢɬɬɿ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ȱɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɫɬɚɽ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɢɦɹɤɞɥɹɥɸɞɢɧɢɬɚɤɿɞɥɹɜɫɶɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɍɤɿɧɰɟɜɨɦɭɩɿɞɫɭɦɤɭɿɥɸɞɢɧɚ
ɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɭɜɢɫɨɤɨɦɭɪɿɜɧɿɨɫɜɿɬɢ±ɬɿɥɶɤɢɡɚɰɿɽʀɭɦɨɜɢɦɨɠɧɚɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ
ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ
ɭɦɨɜɢ Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɳɨɛ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɡɦɿɫɬ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɥɢɫɹ ɡ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɪɠɚɜɢɉɪɢɰɶɨɦɭɜɚɠɥɢɜɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɢɬɭɚɰɿɸɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ
ɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɹɤɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨɱɢɧɧɢɤɚɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢ
ɍɩɟɪɿɨɞɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɪɨɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɹɯ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ Ɉɫɜɿɬɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɱɚɫɬɨ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸɭɫɩɿɯɭɧɟɥɢɲɟɥɸɞɢɧɢɚɥɟɣɜɫɿɽʀɤɪɚʀɧɢɿɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤɫɩɪɢɹɽʀʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɸɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɇɚɫɩɪɚɜɞɿɨɫɜɿɱɟɧɿ
ɥɸɞɢɽɡɚɩɨɪɭɤɨɸɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɿɞɭɯɨɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɪɠɚɜɢ
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Додаток 2

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ
ОСВІТИ ОЧИМА ГРОМАДЯН
1
УКРАЇНИ

əɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɹɤɿɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɽ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɧɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɨɫɜɿɬɢ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɨɛ¶ɽɦɿɜɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɿɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɫɬɭɩɟɧɹɜɿɞɩɨɜɿ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ   ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹɤ
ɫɟɪɟɞɧɸ ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɰɿɧɸɽ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɧɢɡɶɤɭ ɿ  ± ɩɨɝɨɞɢɥɚɫɶ
ɡɬɢɦɳɨɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɽɜɢɫɨɤɨɸ
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧɢ ɛɚɱɚɬɶ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ   ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɸ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɽ ɛɿɥɶɲ ɧɚɝɚɥɶɧɿ
ɬɚ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɥɢɲɟ  ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ
ɦɚɥɨɜɚɠɥɢɜɭ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɜɢɫɬɭ
ɩɚɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɉɪɨɬɟ
ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɿɸɱɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ
ɰɿɥɹɦ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɜɫɿɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɍɚɤ ɛɿɥɶɲɟ  ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɿɫɧɭɸɱɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ  ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿɡ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɚɤɚɞɟ
ɦɿɱɧɢɯ ɫɬɢɩɟɧɞɿɣ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂ ɬɟɡɨɸ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɽ ɩɨɜɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɫɿ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶɨɩɢɬɚɧɢɯɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɽ ɬɟ ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɨɫɜɿɬɭ ɹɤ
ɧɚɣɰɿɧɧɿɲɢɣ ɪɟɫɭɪɫ Ɍɚɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ³ɇɚɜɿɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ
ɨɫɜɿɬɭ"´ɨɩɢɬɚɧɢɯɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɨɰɿɧɢɥɢɨɫɜɿɬɭɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɭ ɫɜɨɽ ɦɚɣɛɭɬɧɽ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɨɫɜɿɬɭ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɫɨɤɨ
ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɤɚɪ¶ɽɪɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ Ɍɚɤɨɠ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶɡɬɟɡɨɸɩɪɨɬɟɳɨɨɫɜɿɬɚɞɨɩɨɦɚɝɚɽɡɧɚɣɬɢɰɿɤɚɜɭɪɨɛɨɬɭ
1

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 жовтня 2018р.
Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької
та Луганської областей. Опитано 2 017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки
не перевищує 2,3%.
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Як Ви загалом оцінюєте якість освіти в Україні?
% опитаних
УКРАЇНА
1,7
16,4

45,1

19,1

Дуже висока
Скоріше низька

Скоріше висока
Дуже низька

6,2

11,6

Середня
Важко відповісти

Як Ви загалом оцінюєте доступність вищої освіти в Україні?*
% опитаних
УКРАЇНА
Цілком доступна
на всі спеціальності

21,7

Обмежена доступність внаслідок
високої вартості навчання

52,8

Обмежена доступність внаслідок
скорочення державного замовлення

20,2

Обмежена доступність внаслідок
скорочення академічних стипендій

12,6
11,6

Важко відповісти

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.

Як Ви вважаєте, наскільки важливою є проблема
підвищення якості освіти в Україні?
% опитаних
УКРАЇНА
Ця проблема важлива,
але є більш нагальні проблеми

48,2

Вважаю, що ця проблема
належить до першочергових

28,9

Вважаю цю проблему
мало важливою
Важко відповісти

13,7
9,3
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Навіщо людина отримує освіту?*
% опитаних
УКРАЇНА
55,5

Освіта – це інвестування у майбутнє
Можливість отримати
високооплачувану роботу,
прискорити кар’єрний рост

51,6

Можливість знайти цікаву роботу

40,1

Освіта надає більшої
впевненості в собі

30,9

Отримання навичок самостійного
критичного мислення, аналізу ситуації

22,9

Отримання корисних зв’язків, друзів,
розширення контактів та сфер впливу

22,6

Освіта допомагає усвідомити
свою громадянську позицію

19,6

Цікаве студентське життя

18,4

Розширення культурного кругозору

17,7

Мати диплом – це престижно

16,4

На отриманні освіти,
як правило, наполягають батьки
Інше
Важко відповісти

9,7
0,8
2,0

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.

ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ± ɨɞɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɫɮɟɪɢ Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ³əɤɿ
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɤɪɨɤɢ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ"´
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ   ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɪɲɨ
ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɛɚɱɚɬɶ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɭɫɿɦɚ ɩɪɨɹɜɚɦɢ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɿ ɧɟɱɟɫɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɳɢɯ ɡɚɤɥɚ
ɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɯɚɛɚɪɿ ɧɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɬɚ ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɤɪɚɳɢɦɢ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɬɚɤɨɠ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɞɿɽɜɢɣ ɲɥɹɯ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɰɢɦ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ
a 152 a

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ОСВІТИ ОЧИМА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 ɨɩɢɬɚɧɢɯ Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɨɩɢɬɚɧɿ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧɢ ɜɿɞɧɟɫɥɢ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ  ɪɨɡɜɢɬɨɤɬɚɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɡɚɤɥɚɞɚɯɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜɢɳɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɜ
ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɿɣ ɦɿɪɿ Ɍɿɥɶɤɢ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɁȼɈɜɍɤɪɚʀɧɿɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹʀʀɹɤɨɫɬɿ
Які першочергові кроки для покращення якості вищої освіти
слід здійснити?*
% опитаних
Боротися з усіма проявами корупції і
нечесності у вищих закладах освіти
(хабарі, несамостійне написання
курсових та дипломних робіт)
Налагодити співпрацю з кращими
світовими університетами (запрошувати
викладачів з-за кордону, відряджати
студентів та викладачів на стажування тощо)

УКРАЇНА
54,3

40,5

Більше пов’язувати викладання
з потребами майбутньої професії

36,7

35,1

Підвищити оплату праці викладачів

Стимулювати наукову діяльність
у вищих закладах освіти

32,1

Залучати бізнес для вирішення
проблем вищої освіти

19,2

Зменшити кількість
вищих закладів освіти

15,1

Запровадити систему зовнішнього
тестування для випускників
вищих закладів освіти
Інше

Важко відповісти

13,3

1,4

6,1

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞ ³ɪɟɤɨɪɞɧɢɯ´ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɡɢɜɚɸɬɶɜɟɥɢɱɟɡɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɦɢ ɡɚɩɢɬɭɜɚɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨɸ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɦɚɣɠɟ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ
ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɁȼɈ ɫɬɿɥɶɤɢ ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɿ  ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶ ɡ ɬɟɡɨɸ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ
ɁȼɈ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɪɚɡ ɧɚɞɬɨ ɛɚɝɚɬɨ ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ
ɱɿɬɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ȱ ɥɢɲɟ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɳɨɤɿɥɶɤɨɫɬɿɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɜɤɪɚʀɧɿɡɚɦɚɥɨ
Ɇɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ   ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɰɿɥɤɨɦ ɫɥɭɲɧɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ  ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɁȼɈ ɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɁȼɈ
ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɞɚɜɚɬɢɫɩɪɚɜɞɿɹɤɿɫɧɭɨɫɜɿɬɭɉɪɢɰɶɨɦɭɥɢɲɟɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹɡɬɢɦ
ɳɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɤɨɲɬɢ ɩɨɜɢɧɧɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ
ɚ ɩɥɚɬɧɟ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡɨɜɫɿɦ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɜɢɲɿɜ ɦɚɽ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɿ  ±
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɬɢɯɯɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣɩɥɚɬɢɬɢɡɚɧɚɜɱɚɧɧɹ
Яка Ваша думка щодо оптимальної кількості
вищих закладів освіти в Україні?
% опитаних
УКРАЇНА
34,2

32,4

Вважаю, що їх стільки, скільки потрібно
Вважаю, їх замало

8,1

25,4

Вважаю, їх зараз надто багато
Важко відповісти

Чим повинна визначатися
кількість вищих закладів освіти в країні?*
% опитаних
Потребами ринку праці

48,8

Кількістю вишів, які можуть
давати справді якісну освіту

30,2

Бюджетне навчання повинне
обмежуватися потребами ринку праці,
а платне не обмежуватися зовсім

24,0

Кількістю бажаючих
отримати вищу освіту

18,9

Кількістю спроможних
платити за навчання
Інше
Важко відповісти

13,0
1,7
8,5

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤɭ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɜ
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɧɚɡɜɚɥɢ ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ   ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɪɢɜɨɦ ɞɪɭɝɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɨɫɿɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɥɚɛɤɨʀ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɚɦ
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ   ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɜɿ
ɬɨɜɢɦɪɿɜɧɟɦɩɪɨɛɥɟɦɨɸɜɜɚɠɚɸɬɶɥɢɲɟɨɩɢɬɚɧɢɯɁɧɚɱɧɨɦɟɧɲɨɸɩɪɨɛ
ɥɟɦɨɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɢɩɥɨɦɿɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɜɢɳɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢɭɫɜɿɬɿ  ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɫɜɿɬɢɩɨɬɪɟɛɚɦ
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ±  ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɧɿ ɚɛɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ±  ɚ ɧɢɡɶɤɢɣ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ
ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɥɢɲɟ  ɐɿɤɚɜɢɦ ɬɚɤɨɠ ɽ ɮɚɤɬ ɬɨɝɨ ɳɨ ɦɨɜɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɬɭɪɛɭɽ ɥɢɲɟ    ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɞɿɚɝɪɚɦɚ
³əɤɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ȼɚɦ ɡɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɟɪɣɨ
ɡɧɢɦɢ"´ɫ 
ɇɚɦɿɪɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɥɢɲɟ  ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ɹɤɭ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿ ɧɚɪɚɡɿɡɚɮɚɯɨɦɧɟɩɪɚɰɸɽ
ɋɟɪɟɞɩɪɢɱɢɧɪɨɛɨɬɢɧɟɡɚɨɬɪɢɦɚɧɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸɜɤɚɡɚɥɢɧɚɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ  ± ɧɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡɚɪɨɛɥɹɬɢɩɪɚɰɸɸɱɢɡɚɨɬɪɢɦɚɧɢɦɮɚɯɨɦȾɥɹɨɩɢɬɚɧɢɯɪɨɛɨɬɚ
ɡɚɮɚɯɨɦɧɟɫɬɚɥɚɭɫɩɿɲɧɢɦɫɬɚɪɬɨɦɞɥɹɩɨɱɚɬɤɭɤɚɪ¶ɽɪɢɜɿɞɩɨɜɿɥɢɳɨɧɟ
ɥɸɛɥɹɬɶɫɜɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɋɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɡɚɪɚɡ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɱɟɬɜɟɪɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɚɸɬɶ ɧɚɦɿɪɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɚɨɬɪɢɦɚɧɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ±ɩɥɚɧɭɸɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɚɮɚɯɨɦɬɿɥɶɤɢ
ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɝɿɞɧɨʀ ɨɩɥɚɬɢ  ɦɨɥɨɞɿ ɜɠɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɩɥɚɧɭ
ɸɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɚɨɛɪɚɧɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ
Чи працюєте Ви за спеціальністю, яку отримали у вищому
чи середньому закладі освіти?
% опитаних

28,6

Так, працюю за спеціальністю
Раніше працював за цією
спеціальністю, а зараз ні

21,1

Ні, ніколи не працював і
не працюю за спеціальністю,
отриманою в закладі освіти

13,4

Зараз взагалі не працюю і
не навчаюся
Зараз лише навчаюся

Важко вiдповiсти

29,7

4,1

3,1

a 155 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

Які сьогоднішні проблеми освіти в Україні Вам здаються найбільш
серйозними та такими, що потребують вирішення у найближчі 5-10 років?*
% опитаних
УКРАЇНА
Корумпованість викладацького
складу

49,9

Невідповідність викладання
вимогам ринку праці

35,8

Слабка матеріально-технічна
база закладів освіти

35,8

Низька якість освіти, порівняно
зі світовим рівнем

27,3

Низький рівень студентів, їх слабка
зацікавленість у якісній освіті

23,0

Невизнання дипломів більшості
вітчизняних вищих закладів
освіти у світі

22,7

Невідповідність структури
освіти потребам ринку праці

18,5

Слабкий зв’язок між якістю
викладання, авторитетом викладачів
серед студентів і розміром зарплат

18,0

Ідеологізовані, кон’юнктурні
або застарілі підручники

14,1

Низький професійний
рівень викладачів

12,7

Недостатній рівень
самостійності закладів освіти
Мова викладання

Інше

Важко відповісти

11,1

1,6

0,7

6,9

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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Чому Ви працюєте не за спеціальністю?
% тих, хто не працює за спеціальністю
УКРАЇНА
Не можу знайти роботу
за спеціальністю

36,8

Робота за спеціальністю
не дає можливості
достатньо заробляти

32,6

6,8

Я не люблю свою спеціальність
Робота за спеціальністю
не дає можливості
побудувати кар’єру

5,6

14,8

Інше

Важко відповісти

3,4

Чи плануєте Ви працювати за спеціальністю,
якій зараз навчаєтеся у вищому чи середньому закладі освіти?
% тих, хто зараз навчається
Так, планую працювати
за спеціальністю,
якщо оплата буде гідною

УКРАЇНА
40,3

Так, планую працювати лише
за отриманою спеціальністю
Ні, не планую працювати
за спеціальністю
Ще не знаю, важко відповісти

25,6

11,6

22,6

Ⱦɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɫɬɚɥɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɇɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ³Ɏɚɯɿɜɰɹɦ ɡ ɹɤɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɥɟɝɲɟ ɡɧɚɣɬɢ ɝɚɪɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ"´ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ   ɜɿɞ
ɩɨɜɿɥɢɳɨɤɪɚɳɿɩɨɡɢɰɿʀɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɦɚɸɬɶɮɚɯɿɜɰɿɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚɤɨɠ ɛɿɥɶɲɟ ɲɚɧɫɿɜ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ
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ɮɚɯɿɜɰɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ   ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɮɚɯ ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨʀ
ɩɨɡɢɰɿʀ ± ɬɪɟɬɢɧɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɽ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ
ɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɍɤɪɚʀɧɢɅɢɲɟɱɜɟɪɬɶɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹɡɬɢɦɳɨɮɚɯɿɜɰɿ
ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɡɦɨɠɭɬɶ ɥɟɝɤɨ ɡɧɚɣɬɢ ɝɚɪɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɇɚɣɦɟɧɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ±
 ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ±  ɿ ɬɿɥɶɤɢ    ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ
ɩɪɨɮɿɥɸɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɨɩɢɬɚɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɡɦɨɠɭɬɶɡɧɚɣɬɢɝɚɪɧɭɪɨɛɨɬɭɜɍɤɪɚʀɧɿ
Фахівцям з якою освітою легше знайти
гарну роботу на ринку праці України?*
% опитаних
УКРАЇНА
60,7

Комп’ютерні технології, інформатика
35,1

Технічна
Фінансово-економічна

32,3

Юридична

25,3

Військова

17,6
7,4

Суспільно-гуманітарна
Мистецька

3,7

Природнича

2,4

Інша

1,7

Важко відповісти

12,7

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.

Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɳɨ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ
ɳɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɯɨɪɨɲɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɁȼɈ ɧɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɦɚɬɢ
ɞɢɩɥɨɦ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ ɚɛɨ ɦɚɬɢ ɝɪɨɲɿ ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɟ
ɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɬɟ ɬɪɟɬɢɧɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɞɚɥɨɝɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚɽ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɤɢ
Ɍɪɟɬɢɧɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɳɨ ɞɨɛɪɚ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɧɹ
ɬɚɤɨɠɽɝɚɪɚɧɬɿɽɸɭɫɩɿɲɧɨɝɨɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
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Що в першу чергу потрібно,
щоб після закінчення закладу освіти знайти хорошу роботу?
% опитаних
УКРАЇНА
Мати знайомства, зв’язки

35,3

Мати добру освіту,
високий рівень знань

33,1
13,5

Мати гроші
Мати диплом престижного
закладу освіти
Інше

8,3
1,5

Важко відповісти

8,2

ɉɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɡ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɨɫɜɿɬɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ Ɍɚɤ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɯɨɬɿɥɢɛ
ɧɚɜɱɚɬɢɫɹɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɚɛɨɳɨɛʀɯɞɿɬɢɚɛɨɨɧɭɤɢɧɚɜɱɚɥɢɫɹɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɇɚɜɱɚɧɧɹ
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɩɪɢɜɚɛɥɸɽ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ   Ɍɚɤɨɠ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɩɪɢɜɚɛɥɸɽ ɧɚɲɢɯ ɫɩɿɜ
ɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɧɚɡɚɜɠɞɢ   ɜɢɫɨɤɨɸ
ɹɤɿɫɬɸ ɨɫɜɿɬɢ   ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ ɞɢɩɥɨɦɭ ɭ ɫɜɿɬɿ   ɋɟɪɟɞ ɩɪɢɱɢɧ ɹɤɿ
ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɲɭɤɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɧɚɡɜɚɥɢ
ɧɢɡɶɤɿɡɚɪɩɥɚɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɍɤɪɚʀɧɿɞɥɹ
Чи хотіли б Ви навчатися за кордоном, або щоб Ваші діти,
онуки навчалися за кордоном?
% опитаних
УКРАЇНА
Так

51,3

Ні
Діти, онуки вже
навчаються за кордоном
Я вже навчався за кордоном
Важко відповісти

31,1
2,8
0,8
14,1
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Чим привабливе навчання за кордоном?*
% опитаних
УКРАЇНА
Можливість отримати
роботу за кордоном

51,0

Визнання диплома у світі

36,3

Висока якість освіти

35,0

Можливість залишитися
за кордоном назавжди

34,6

Отримання досвіду міжнародного
спілкування та контактів

26,9

Можливість оволодіти
іноземною мовою

21,5

Кращі умови (бібліотеки, проживання,
спортивні зали, зони відпочинку)

20,4

18,3

Навчання на сучасному обладнанні

Можливість опинитися в іншому
культурному середовищі

14,2

Більший вибір спеціальностей

Нижча вартість навчання

Інше

Важко відповісти

13,2

3,4

1,7

6,4

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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Чому українці їдуть працювати за кордон?*
% опитаних
УКРАЇНА
В Україні маленькі зарплати

59,1

Не бачать майбутнього для себе та
своєї родини в Україні

58,4

За кордоном більші доходи,
навіть за умови непрестижної роботи

40,7

В Україні не дотримуються законів,
процвітає корупція

39,5

В Україні важка економічна ситуація

35,8

За кордоном краща якість життя
(гарне медичне обслуговування, страхування)

33,6

В Україні нестабільна політична ситуація

23,7

В Україні важко відчувати себе у безпеці

15,5

За кордоном легше розпочати
власний бізнес

11,5

В Україні відсутня можливість
реалізувати себе професійно

11,2

Інше

0,9

Важко відповісти

1,2

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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4. СТАГНАЦІЯ НАУКИ ЯК
НЕГАТИВНИЙ ЧИННИК
РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɬɚ
ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɬɪɭɞɨ
ɦɿɫɬɤɿɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿɝɚɥɭɡɿɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɫɬɨʀɬɶɧɚɡɚɜɚɞɿɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɤɢ ɋɭɬɬɽɜɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɛɚɡɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɧɚɭɤɢ
ɣ ɨɫɜɿɬɢ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩ¶ɹɬɨɝɨ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɲɨɫɬɨɝɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɤɥɚɞɿɜ1 ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɲɜɢɞɤɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ
ɣ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨʀ ɡɦɿɧɢ ɭɤɥɚɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɹɡɧɚɧɶɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɹɤɚɚɞɚɩɬɢɜɧɨɪɟɚɝɭɽɧɚɜɢɤɥɢɤɢ
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɽ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿɬɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɪɿɜɧɹɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
Ⱦɥɹ ɭɪɹɞɿɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ ɬɚ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɢɫɹ ɝɨɫɬɪɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɪɢ
ɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɬɪɚɬɢ ɤɪɚʀɧɨɸ ɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ȼɿɞ ɬɚɤɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɥɿɞɟɪɚ ɹɤ Ʉɢɬɚɣ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɭ ɪ ɡɚ ɩɢɬɨɦɨɸ ɜɚɝɨɸ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
+LJKWHFKQRORJ\ H[SRUWV  &RXQWU\ 5DQNLQJ)2 ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ
ɜɿɞɫɬɚɜɚɥɚɭ  ɪɚɡɿɜ ɭɪɚɡɿɜɜɿɞɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɚɡɚɧɢɧɿɲɧɶɨʀɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɝɥɢɛɨɤɨɸ ɩɟɪɢɮɟ
ɪɿɽɸɫɜɿɬɨɜɨɝɨɬɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ3
1

У розвинених країнах панує 5-й уклад і поступово 6-й, а в українській промисловості в 95% домінують
застарілі 3-й і 4-й уклади (технології 5-го укладу застосовуються на рівні 4,2%, технологій 6-го немає).
2
High-technology exports (current US$) - Country Ranking. – IndexMundi, https://www.indexmundi.com/facts/
indicators/TX.VAL.TECH.CD/rankings.
3
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський
науково-інноваційний простір. Матеріали XХII Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса,
11-13 вересня 2017р., https://stepscenter.org.ua/archives/odessa-2017.pdf.
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ɍ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɣ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ³ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ
ɍɤɪɚʀɧɚ ´ ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɽɬɶɫɹ ³ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ
ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɧɨ
ɜɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɬɨɿɩɪɹɦɚɩɪɨɬɢɞɿɹʀɣɨɫɧɨɜɧɢɯɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɜɭɦɨɜɚɯɤɨɥɢ
ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɫɮɟɪɭ  ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɞɟɪɠɚɜɢɱɥɟɧɢ ȯɋ  ɜɢɦɚɝɚɽ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɚɈɫɧɨɜɧɚɩɪɢɱɢɧɚɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɭɫɮɟɪɿɧɚɭɤɢɬɚɿɧɧɨ
ɜɚɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɢɦ ɳɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɭɯɜɚɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɍɤɪɚʀɧɢ´
ɉɪɨ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɣɲɥɨɫɹ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ
ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼȽɪɨɣɫɦɚɧɨɦ ɹɤɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ  ɫɿɱɧɹ ɪ Ȼɭɥɨ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɧɚɭɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ʀʀ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɦɚɥɨɧɟɭɪɚɡɿɜɹɤɟɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹɡɯɪɨɤɿɜɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɬɨɪɤɧɭɥɨɫɹɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɧɚɭɤɢ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɜɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɪɜɚɧɨ
ɲɥɹɯɜɿɞɧɚɭɤɨɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨʀɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɐɟɛɭɥɨɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨ ɪɿɡɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɋɟɪɟɞ
ɧɢɯ ± ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɧɚɭɤɭ ɮɿɡɢɱɧɟ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɟ ɡɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɚɞɿɧɧɹ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɢ ɜ ɫɨɰɿɭɦɿ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɦɚɫɨɜɢɣ ɜɿɞɬɿɤ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ
ɭ ɰɿɥɨɦɭ ± ɪɟɠɢɦ ɧɟɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɭɪɹɞɭ ɬɚ
ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɲɜɢɞɤɢɯɿɩɪɹɦɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɿɞɧɚɭɤɢ5
ɍɪɹɞ ɞɟɤɥɚɪɭɽ ɧɚɦɿɪɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀɟɥɿɬɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭɜɥɚɫɧɿɣɤɪɚʀɧɿɌɚɤɭɪɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰɿɸ
Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ´ ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ  ʀʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɤɪɚʀɧɢəɤɡɚɡɧɚɱɟɧɨɜɭɪɹɞɨɜɨɦɭɩɪɟɫɪɟɥɿɡɿ6ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɫɬɚɥɨ
³ɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ´ Ɂɚɤɨɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɭɩɪɨɰɟɫɢɭɯɜɚɥɟɧɧɹɪɿɲɟɧɶɭɝɚɥɭɡLɨɫɜLɬɢLɧɚɭɤɢ
ɍ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɜɩɟɪɲɟ ɡ¶ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɢ ɜ ɧɟɳɨ
ɞɚɜɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿɣ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɪɚɞɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤɚ

4

Інноваційна Україна 2020. Національна доповідь (заг. ред. В.Гейця та ін.). – НАН України, 2015р., 336 с.,
http://ief.org.ua/wp-content/uploads.pdf.
5
Прес-реліз Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій про
перше засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технології, 16 січня 2018р.,
https://www.facebook.com/uasciencecops/posts.
6
Сергій Квіт: Мета законопроекту “Про наукову і науково-технічну діяльність” – інтеграція науки та
освіти. – Урядовий портал, 22 травня 2015р., http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_
id=248180741&cat_id=248817973.
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ɜɤɥɸɱɚɬɢɦɟ ɇɚɭɤɨɜɭ ɪɚɞɭ Ⱦɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ ɭɜɿɣɞɭɬɶ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ
ɨɛɪɚɧɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ Ɍɚɤɨɠ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɚ ɫɚɦɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɩɨɫɚɞɿ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ± ɞɜɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ɤɨɠɟɧ ɬɪɢɜɚ
ɥɿɫɬɸ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ȯɋ ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
³Ƚɨɪɢɡɨɧɬ ´7 ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɨʀ ɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɳɨɞɨɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɂɚɤɨɧɨɦ³ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ´ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
¾ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɎȾɍ 8 ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ
ɹɤɨɝɨ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɝɪɚɧɬɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨ
ɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ  ɪɨɡ
ɪɨɛɨɤ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ
ɝɪɚɧɬɿɜɬɚ
¾ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɇɊɇɌ 9
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɦɹɤɨʀɽɩɨɞɚɧɧɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɳɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɭɝɚɥɭɡɿ
ɧɚɭɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɢɬɨɳɨ
ɌɚɤɨɠɁɚɤɨɧɨɦɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨ
ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ
ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰLɨɧɭɽ
Ɇɚɥɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɐɟ ɰɿɥɿɫɧɚ
ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɨɪɭ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɟɥɿɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ
7

“Горизонт 2020” – Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько €80 млрд., розрахована на 2014-2020рр.
Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань: зробити Європу привабливим
місцем для першокласних науковців; сприяти розвитку інноваційності та конкурентноспроможності європейської промисловості й бізнесу; за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного
європейського суспільства. – https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020.
8
Уряд створив Національний фонд досліджень, який даватиме гранти на науку з 2019р. – Урядовий портал,
4 липня 2018р., https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-stvoriv-nacionalnij-fond-doslidzhen-yakij-davatime-grantina-nauku-z-2019-roku.
9
Постійно діючий дорадчо-консультативний орган при КМУ, очолюваний Прем’єр-міністром та покликаний
об’єднати представників наукової сфери, органів державної влади й реального сектору економіки – з метою
формування і реалізації державної політики в галузі науки та науково-технічної діяльності.
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Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Ст. 47. Фінансово-кредитні та податкові інструменти державного регулювання у
сфері наукової і науково-технічної діяльності
1. Держава застосовує фінансово-кредитні та податкові інструменти для створення
економічно сприятливих умов для ефективного провадження наукової і науково-технічної
діяльності відповідно до законодавства України, забезпечення до 2025р. збільшення
обсягу фінансування науки за рахунок усіх джерел до 3 відсотків валового внутрішнього
продукту – показника, визначеного Лісабонською стратегією Європейського Союзу.
Ст. 48 2. Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-технічної
діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України.
Частина фінансування, що за рішенням Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій спрямовується на конкурсне фінансування проектів через Національний фонд досліджень України, щорічно збільшується. Збільшення обсягу грантового
фінансування не може відбуватися за рахунок зменшення базового фінансування
основної діяльності наукових установ, наукових організацій та наукових досліджень у
вищих навчальних закладах, рівень якого враховує щорічний індекс інфляції. Видатки на
наукову і науково-технічну діяльність за рахунок державного бюджету є захищеними
статтями видатків бюджету.
Кошти державного бюджету виділяються на підтримку основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету,
проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок
університетів, академій, інститутів, фінансування окремих наукових і науково-технічних
програм, проектів та надання грантів.
ɇɚ ɠɚɥɶ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɞɨɛɪɢɦɢ ɧɚɦɿɪɚɦɢ ɍɪɹɞ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɤɭɪɫ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɫɜɿɞ
ɱɢɬɶɩɪɨɧɟɯɬɭɜɚɧɧɹɪɨɥɥɸɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɿɧɟɛɚɠɚɧɧɹɞɨɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɢ
4.1. Кадровий потенціал української науки
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɨɫɬɚɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɘɇȿɋɄɈ ɡ ɧɚɭɤɢ ³ɇɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ ɪ´10
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ  ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɬɟɧɞɟɧ
ɰɿɽɸ ɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɂɚ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɡ ɪ ɧɚ  ɿ ɫɹɝɧɭɥɚ
ɜɠɟɦɥɧɨɫɿɛ
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿ ɩɨɪɿɜɧɸ
ɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɽ ɱɢɫɥɨ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɧɚ  ɦɥɧ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ
ɫɜɿɬɿ ɜ ȱɡɪɚʀɥɿ   ɨɫɿɛ ɧɚ  ɦɥɧ  ɐɟ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭ  ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɋɒȺ   ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ   ɉɿɜɞɟɧɧɿɣ Ʉɨɪɟʀ   ɨɫɨɛɢ  ɬɚ
əɩɨɧɿʀ    ɇɚ ɜɟɥɢɤɭ ɩ¶ɹɬɿɪɤɭ Ʉɢɬɚɣ ȯɋ əɩɨɧɿɸ Ɋɨɫɿɸ ɢ ɋɒȺ  ɩɪɢ
ɩɚɞɚɽ  ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɇɚ ȯɜɪɨɩɭ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ 
10

UNESCO Science Report: towards 2030. – UNESCO,
(http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf).

https://en.unesco.org/unesco_science_report
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ɩɪɢɩɚɞɚɽ  ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɜɿɬɭ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ȯɋ ɩɪɨɚɧɚ
ɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɡɚɥɭɱɢɬɢɞɨɧɚɭɤɢȯɜɪɨɩɢɞɨɞɚɬɤɨɜɨɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɦɥɧɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ11
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ
ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɿɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɑɢɫɥɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɧɚ  ɦɥɧ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɪɚɡɿ ɽ ɜ
 ɪɚɡɢ ɦɟɧɲɢɦ ɧɿɠ ɭ ȯɋ ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɜɬɪɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧ
ɰɿɚɥɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɛɭɥɢ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɑɢɫɥɨ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɨɪɨ
ɬɢɥɨɫɹ ɡ   ɨɫɿɛ ɭ ɪ ɞɨ  ɨɫɿɛ ɭ ɪ ± ɦɚɣɠɟ ɜ  ɪɚɡɿɜ Ɍɚɤɟ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɚɥɟ ɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɟ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɱɟɧɢɯɁɪɩɨɪɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɍɤɪɚʀɧɢɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭɧɚɭɤɨɽɦɧɿɫɬɶȼȼɉ±ɭɞɜɿɱɿɿɰɟɧɚɣɧɢɠɱɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɭȯɜɪɨɩɿ12
Наукові кадри та кількість організацій13
Кількість організацій, які
Число докторів наук
виконують наукові дослід- Число науковців, в економіці України, Число кандидатів наук в
осіб
економіці України, осіб
ження й розробки*, од.
осіб**
1991
1 344
295 010
8 133
…
1992
1 350
248 455
8 797
…
1993
1 406
222 127
9 224
…
1994
1 463
207 436
9 441
…
1995
1 453
179 799
9 759
57 610
1996
1 435
160 103
9 974
58 132
1997
1 450
142 532
10 322
59 332
1998
1 518
134 413
10 446
59 703
1999
1 506
126 045
10 233
59 547
2000
1 490
120 773
10 339
58 741
2001
1 479
113 341
10 603
60 647
2002
1 477
107 447
11 008
62 673
2003
1 487
104 841
11 259
64 372
2004
1 505
106 603
11 573
65 839
2005
1 510
105 512
12 014
68 291
2006
1 452
100 245
12 488
71 893
2007
1 404
96 820
12 845
74 191
2008
1 378
94 138
13 423
77 763
2009
1 340
92 403
13 866
81 169
2010
1 303
89 564
14 418
84 000
2011
1 255
84 969
14 895
84 979
2012
1 208
82 032
15 592
88 057
2013
1 143
77 853
16 450
90 113
2014***
999
69 404
16 090
86 230
2015***
978
63 864
–
–
* Починаючи з 2006р. не звітують організації, які виконували лише науково-технічні послуги.
** З 1998р. – станом на 1 жовтня, з 2012р. – на 31 грудня; починаючи зі звіту за 2015р. державні статистичні
спостереження щодо чисельності докторів і кандидатів наук в економіці України скасовані.
*** Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони
проведення АТО.
11

Research and innovation. – https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en.
Лозовий В. Проблема підготовки наукових кадрів для інноваційної сфери в Україні. – НІСД, http://www.niss.
gov.ua/content/articles/files/nauka_kadru-e5da6.pdf.
13
Джерело: Держстат України, https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html.
12
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СТАГНАЦІЯ НАУКИ ЯК НЕГАТИВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
Організації, які здійснювали наукові дослідження і
науково-технічні (експериментальні) розробки14, од.
1 208

454
153

366

433
394
158

419
422
180

176
Усього

1

2012
2012

972

978

999

151

456
507

496
535

1 143

2013
Державний сектор

2014
Підприємницький
сектор

2015
Сектор
вищої освіти

2016
Приватний
неприбутковий сектор

Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɩɪɢɫɤɨɪɢɜɫɹ Ʌɢɲɟ
ɭ Ʉɢɽɜɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɿɪɨɡɪɨɛɨɤɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹɡɭɪɞɨɭɪɁɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠ
ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞ
ɠɟɧɶ Ɂɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɣɪɨɡɪɨɛɤɢɡɭɪɞɨɭɪ
Працівники*, задіяні у виконанні наукових
досліджень і розробок у м. Київ15, осіб
у т.ч.
з них мають науковий ступінь
допоміжний
техніки
філософії/ дослідники
персонал
доктора наук доктора
кандидати наук
2010
56 800
4 366
12 357
40 636
5 569
10 595
2011
54 262
4 315
12 045
38 789
5 115
10 358
2012
52 371
4 259
11 159
37 347
4 781
10 243
2013
50 777
4 189
11 318
36 655
4 428
9 694
2014
48 890
4 093
11 249
35 212
4 476
9 202
2015
45 994
4 104
10 774
33 616
3 839
8 539
2016
43 734
3 721
9 420
28 673
3 467
11 594
* Дані за 2010-2015 роки охоплюють постійних і тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працювали
за договорами цивільно-правового характеру, а також науково-педагогічних працівників), починаючи
з 2016р. дані наведені без урахування науково-педагогічних працівників.
Число
працівників,
усього

14

Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2016р. Аналітична
довідка. – МОН, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, 2017р., https://mon.gov.ua/
ua/nauka/nauka/informacijno-analitichni-materiali.
15
Джерело: Головне управління статистики у м.Києві, http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3257&lang=1.
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Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɭ ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ16 ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ
ȾɿɊ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
ɭ ɬɱ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ±  Ɍɨɞɿ ɹɤ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɛɿɥɶɲɚ
ɭ  ɪɚɡɢ  ȯɋ  ɤɪɚʀɧɢ ɡɨɧɢ ȯɜɪɨ  Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȯɜɪɨɫɬɚɬɭ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɡɪɡɪɨɫɥɚɦɚɣɠɟɧɚɬɪɟɬɢɧɭ  ɡɦɥɧ
ɞɨ  ɦɥɧ17 ɍ ɪ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɰɿ ɱɚɫɬɤɢ ɛɭɥɢ ɜ Ⱦɚɧɿʀ   Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɡɿ
 Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ  
Частка виконавців досліджень і розробок в країнах ЄС,
% загальної чисельності робочої сили, зайнятої повний час, 2015р.
Бізнес
ЄС-28
Країни зони євро (19)
Данія
Люксембург
Фінляндія
Швеція
Австрія
Бельгія
Ірландія
Німеччина
Нідерланди
Франція
Словенія
Велика Британія
Чехія
Португалія
Італія
Іспанія
Греція
Естонія
Угорщина
Болгарія
Литва
Maльта
Словаччина
Польща
Хорватія
Латвія
Румунія
Кіпр
16
17

0,67
0,74
1,27
1,09
1,06
1,26
1,18
0,92
0,81
0,99
0,96
0,86
0,97
0,65
0,71
0,40
0,54
0,40
0,19
0,28
0,46
0,35
0,18
0,47
0,17
0,25
0,16
0,09
0,12
0,07

Сектор
державного
управління
0,15
0,18
0,06
0,41
0,15
0,08
0,06
0,14
0,04
0,24
0,17
0,17
0,25
0,04
0,25
0,04
0,15
0,18
0,25
0,13
0,16
0,25
0,17
0,02
0,16
0,13
0,17
0,11
0,15
0,06

Сектор вищої
освіти
0,39
0,38
0,72
0,38
0,58
0,43
0,41
0,56
0,75
0,34
0,39
0,41
0,24
0,59
0,29
0,58
0,31
0,33
0,43
0,45
0,16
0,18
0,41
0,23
0,32
0,26
0,30
0,33
0,10
0,13

Приватний
неприбутковий
сектор
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,02
0,00
0,01
0,03
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04

Загалом
1,22
1,30
2,05
1,88
1,81
1,78
1,67
1,62
1,60
1,57
1,52
1,47
1,46
1,31
1,26
1,03
1,02
0,91
0,88
0,88
0,79
0,78
0,76
0,72
0,65
0,64
0,62
0,53
0,37
0,31

Дослідники, техніки і допоміжний персонал.
R & D personnel. – Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_personnel.
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Працівники, задіяні у виконанні наукових досліджень і розробок в Україні18,
осіб
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

182 484

175 330

164 340

155 386

136 123

122 504

97 912

дослідники

133 744

130 403

122 106

115 806

101 440

90 249

63 694

техніки

20 113

17 260

15 509

14 209

12 299

11 178

10 000

допоміжний персонал

28 627

27 667

26 726

25 371

22 384

21 077

24 218

у т.ч. мають науковий ступінь
доктора наук

11 974

11 677

11 172

11 115

9 983

9 571

7 091

кандидата наук/
доктора філософії

46 685

46 321

42 050

41 196

37 082

32 849

20 208

за галузями наук
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

184 484

175 330

164 340

155 386

136 123

122 504

97 912

Природничі

27 410

26 761

25 950

23 782

21 301

20 406

24 777

Технічні

73 083

70 577

66 667

64 279

54 692

50 060

47 816

Медичні

11 283

11 230

10 837

10 171

8 875

8 538

6 410

Сільськогосподарські

14 473

12 845

11 579

11 228

10 038

9 068

7 283

Суспільні

16 102

15 342

14 376

13 219

10 947

9 133

7 731

3 491

3 474

3 787

3 190

3 090

2 958

3 895

36 642

35 101

31 144

29 517

27 180

22 341

…

Усього

Гуманітарні
Багатогалузевий
напрям

Виконавці наукових досліджень і розробок за науковими ступенями19,
тис. осіб
2010

2011

2012

2013

20114

2015

2016

Кандидати наук

46,7

46,3

42,1

41,2

37,1

32,8

20,2

Доктори наук

12,0

11,7

11,2

11,2

10,0

9,6

7,1

Ɉɞɧɚɤ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɨɞɢɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭ
ɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬɽɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ Ɍɨɛɬɨ ɡɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɡɪɨɫɥɚ ɡ  ɨɫɿɛ ɪ 20 ɞɨ
ɨɫɿɛ ɪ ɞɨɤɬɨɪɿɜɧɚɭɤ±ɿɡ ɪ ɞɨ ɪ 21
18

Статистичний збірник “Україна у цифрах 2016р.”. – Держстат України, 2017р., https://ukrstat.org/uk/druk/
publicat/kat_u/publ1_u.htm.
19
Статистичний збірник “Наукова та інноваційна діяльність України”. – Держстат України, 2017р.
20
Вища атестаційна комісія України розпочала свою роботу з 1 вересня 1992р., рішення про видачу дипломів
доктора і кандидата науки приймалися ВАК України, починаючи з січня 1993р. Тут враховано також число
кандидатів і докторів наук з 1991р.
21
Кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій в Україні (1993-2016рр.). – APhD, http://aphd.
ua/kilkist-zakhyshchenykh-doktorskykh-i-kandydatskykh-dysertatsii-v-ukrani-1993-2016.
a 169 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ
Ɂ ɪɪ ± ɧɚ  ɚ ɡ ɪɪ ± ɧɚ  Ɍɚɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɿ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ
ʀɯɦɚɣɠɟɩɨɜɧɟɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹɜɿɞɪɟɚɥɶɧɨʀɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɪɨ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɜɿɤɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ Ɂɚ
ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɭ ɪ ɫɟɪɟɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɿɤɨɦ ɡɚ  ɪɨɤɿɜ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ   ɬɢɫ ɨɫɿɛ  ɚ ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɿɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ±
  ɬɢɫ  ɉɨɤɚɡɨɜɨ ɳɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɿɤɨɦ ɩɨɧɚɞ  ɪɨɤɿɜ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɦɨɥɨɞɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɿɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ   ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ
ɜɿɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɪɨɤɭ ɜ ɬɱ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ±  ɪɨɤɭ
ɋɟɪɟɞɧɿɣɜɿɤɱɥɟɧɿɜɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɇɧɚɩɨɱɚɬɤɭɪɫɬɚɧɨɜɢɜɪɨɤɭ  
ɉɪɨ ɡɚɧɟɩɚɞ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɬɚ ɩɚɞɿɧɧɹ ɩɪɟɫɬɢɠɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɫɜɿɞɱɚɬɶɿɞɚɧɿɩɪɨɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɪɨɡɪɨɛɨɤɭɪɨɡ
ɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ  ɨɫɿɛ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɍɚɤ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡ 
ɭɪɞɨɭɪɬɨɞɿɹɤɭɤɪɚʀɧɚɯȯɋɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɫɬɚɧɨɜɢɜɨɫɨɛɢ
ɍɪɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɡɚɣɧɹɬɢɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɪɨɡɪɨɛɨɤɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹɧɚɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɿɧɚ±ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪ
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɿɞɩɥɢɜɭ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ
ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɽ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɨɝɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ
³ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɥɿɮɬɿɜ´ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɚɧɟ
ɩɚɞɭɧɚɭɤɨɜɨʀɫɮɟɪɢ22
Ⱥɩɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɽ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚ
ɧɢɦɢ Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɤɨʀ ɿ ɜ
ɥɸɞɫɶɤɨɦɭɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿɜɿɣɧɢɪɪɜɢɬɪɚɬɢɧɚɧɚɭɤɭɜɋɊɋɊ
ɛɭɥɨɡɛɿɥɶɲɟɧɨɜɪɚɡɢɉɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿɜɿɣɧɢ±ɭɪ±ɡɚɪɨɛɿɬɧɭɩɥɚɬɭɧɚɭɤɨɜɰɿɜɛɭɥɨɡɛɿɥɶɲɟɧɨɜɪɚɡɿɜ23
Ɏɚɯɿɜɰɹɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɧɚɭɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ24 ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɭ
ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ
ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɪ
ɬɚɩɪɨɝɧɨɡɞɨɪɞɥɹɞɜɨɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɩɨɥɿɬɢɤɢ´25 
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“підтримка 1”, коли вживалися заходи, достатні для збільшення приросту вікових груп до 29 років на 25%
за кожне п’ятиріччя, не допускаючи за такий же період більше 10% втрат вчених віком від 30 до 59 років,
а старших 60 років – понад 25%.

Ɏɚɯɿɜɰɹɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨ ɳɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɛɭɞɟ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ ɬɨ ɞɨ ɪ ɱɢɫɥɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɦɟɧɲɢɬɶɫɹ ɳɟ ɜ  ɪɚɡɢ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɬɚɧɟ ɭ  ɪɚɡɢ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɭ ɪ ɣ ɳɨɧɚɣ
ɦɟɧɲɟ ɭ  ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ  Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɜɩɚɞɭɬɶ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɪɿɜɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɪɚʀɧɢ ³Ɍɚɤɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜ
ɰɿɜ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɫɩɨɞɿɜɚɧɶ ɧɚ ɞɿɣɫɧɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɲɨʀ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɤɢɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ´26
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɞɨ ɪ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɶ ɞɨ ɫɩɿɜɦɿɪɧɢɯ ɡ ɧɢɧɿɲɧɿɦɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɩɨɞɜɨɸɜɚɬɢɤɨɠɧɿɪɨɤɿɜɩɪɢɯɿɞɦɨɥɨɞɿɜɧɚɭɤɭɧɟɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭ
ɳɨɪɿɱɧɢɯɜɬɪɚɬɛɿɥɶɲɜɿɤɨɜɢɯɝɪɭɩɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜɬɚɛɥɢɡɶɤɨ±ɩɨɧɚɞ
 ɪɨɤɿɜ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ɉɪɨɝɧɨɡ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´ ɫ 
Ɍɚɤ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɍɪɹɞɭ ɞɨ ɪ ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨ  ɬɢɫ ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɜɨɥɿɤɚɧɧɹ ɬɨɛɬɨ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ
ɡɪɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɰɿɜɜɞɚɫɬɶɫɹɩɿɞɜɢɳɢɬɢɬɿɥɶɤɢɞɨɬɢɫ
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ³ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɜɠɟ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ʀʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢɞɭɲɟɧɚ
26

Попович О. На яке майбутнє може сподіватися українська наука. – Українська правда, 17 березня 2017р.,
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ɳɨɡɜɨɥɿɤɚɧɧɹɧɚɜɿɬɶɧɚɩ¶ɬɶɪɨɤɿɜɭɠɟɧɟɩɪɢɡɜɟɞɟɩɪɨɫɬɨɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ³ɡɫɭɜɭ´
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨʀɤɪɢɜɨʀɚɡɪɨɛɢɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɛɚɠɚɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɳɟ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ  ɪɨɤɿɜ ɚ ɨɬɠɟ ɤɨɲɬɭɜɚɬɢɦɟ ɰɟ ɳɟ ɞɨɪɨɠɱɟ
ɿɞɨɫɹɝɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɦɟɬɢɛɭɞɟɳɟɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿɲɟ ´27
Прогноз еволюції чисельності дослідників в Україні
250 000
218 618
200 000

осіб

150 000

100 000
66 686
50 000
невідкладно
починаючи з 2020р.
0
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɭɤɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸ
ɸɱɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ əɤɳɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɛɿɬ
ɧɢɤɚ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡɚ  ɪɨɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɱɢ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɡɚ  ɪɨɤɿɜ ɬɨ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ± ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɪɢɬɢɱɧɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɨɛɬɨ
ɡɚɯɨɞɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹɚɧɟɧɚɜɢɠɢɜɚɧɧɹ
ɉɪɨɬɟ ɭɪɹɞɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ³ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ´ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɟɞɨɮɿɧɚɧ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɭɲɭɽ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɲɬɚɬɿɜ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɢɠ
ɞɟɧɶɳɨɜɪɟɲɬɿɪɟɲɬɡɦɭɲɭɽɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɟɛɟɩɨɡɚɧɚɭɤɨɸ
4.2. Фундаментальні дослідження
ɍɫɩɿɯɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɝɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ ɧɚɭɤɢ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤɨʀ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɞɟɪɠɚɜɚ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɬɚ ɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɇɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɞɿɽɜɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɡɧɚɧɶɜɤɚɡɭɽɄɨɦɿɬɟɬȼɊ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ28 ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ ɜɬɪɚɬɢ ɫɟɤɬɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ
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ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɜɿɬɚɦɢ Ɋɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɪ29 ɜ ɹɤɨɦɭ
ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɇɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ Ɋɚɯɭɧ
ɤɨɜɚ ɩɚɥɚɬɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɚ ɿ ɜ ɪ ɨɞɧɚɤ ɹɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɚɭɞɢɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɆɈɇɧɟɡɦɿɧɢɥɚɫɹ
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɯɨɥɚɫɬɢɤɭ ɜɿɞɿɪɜɚɧɭ ɜɿɞ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɬɨɛɬɨ ʀʀ ɫɟɧɫ ɹɤ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɡɚɩɨɪɭɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ
ɜɬɪɚɱɟɧɨ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɚ ɧɟ ɞɨɯɨ
ɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɛɬɨ ɩɪɚɰɸɽ ɩɨ ɫɭɬɿ ɜ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɦɭ ɰɢɤɥɿ ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ
ɡɚɦɟɠɿɁȼɈ
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɁȼɈ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ³ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ´30 ɚɥɟ ɧɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɽ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤɿ ɽ ɛɚɡɢɫɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ȼɩɪɨɜɚɞ
ɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɭɦɨɜɢɬɶ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɹɤɿ ɛ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɧɚ
ɲɥɹɯɭɫɬɚɥɨʀɬɚɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɥɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ
ɲɥɹɯɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ´ ɍɪɹɞɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ³ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ  ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɡɚ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɪɪ´31 ɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ ³ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɪ´32 ɹɤɢɦɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ
ɣɨɝɨ ɧɨɜɢɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɨɛɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɮɟɪɢ ɤɨɫ
ɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɬɨɱɧɟɧɨ
ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɧɢɡɤɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ Ɉɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɪɿɨɪɢ
ɬɟɬɧɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ  ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɦɚɽ ɫɩɪɢɹɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɭɜɚɝɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɬɚɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɡɨɤɪɟɦɚɬɢɯɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɜɭɦɨɜɚɯɬɪɢɜɚɥɨɝɨ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
Ⱦɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢɜɿɞɧɟɫɟɧɨ
• ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
• ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɚɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
• ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
• ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟ
ɧɿɲɢɯɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ
• ɧɨɜɿɪɟɱɨɜɢɧɢɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
Ɂɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɮɚɤɬ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɪ ɳɨɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ
ɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ  ɪɨɡɞɿɥɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɿ
ɬɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ33 ɏɨɱɚ ɞɨ ɪ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɪ
ɞɨ  ɚ ɡɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚɜɩɚɤɢ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɞɨ  ɆɈɇ
ɭɪɧɚɞɚɥɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɫɚɦɟɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɧɚɭɤɨɜɢɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ  
ɚ ɧɟ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɰɿɥɟɣ
32

Постанова КМУ №942 від 7 вересня 2011р.
Наприклад, Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок
на період до 2020р. (Постанова №942 від 7 вересня 2011р.) містив наступний перелік найважливіших
фундаментальних проблем:
Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук;
Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;
Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій;
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій;
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук;
Найважливіші фундаментальні проблеми розвитку ракетно-космічних технологій.
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СТАГНАЦІЯ НАУКИ ЯК НЕГАТИВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
Розподіл МОН обсягу видатків загального фонду
на фундаментальні та прикладні дослідження
(відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми), %
49

2012

51
60

2015

40
фундаментальні дослідження

прикладні дослідження і розробки

ɉɪɨɬɟ ɭɪɹɞɨɜɟ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɪ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ  ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɡɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢɜɿɞɧɨɫɢɬɶɬɚɤɿɧɚɭɤɨɜɿɪɨɡɪɨɛɤɢɹɤ
¾³Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɬɪɚɰɢɬɨɜɢɯ ɬɚ ɝɚɡɨ
ɦɚɡɭɬɧɢɯ ɤɨɬɥɿɜ ɬɟɩɥɨɟɥɟɤɬɪɨɰɟɧɬɪɚɥɟɣ ɧɚ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɤɚɦ¶ɹɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ´
ɬɢɫɝɪɧ 
¾³Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɤɚɧɟɪɚ ɬɟɪɚɝɟɪɰɨɜɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟ
ɦɚɯɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɛɟɡɩɟɤɢ´ ɬɢɫɝɪɧ 
¾³Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɡɟɪɧɨɫɭɲɚɪɤɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɬɟɪɦɨɫɢɮɨɧɿɜ´
ɬɢɫɝɪɧ 
¾³Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɚɪɨɩɥɚɡɦɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɨɧɧɢɯ ɦɭɥɿɜ ɫɬɚɧɰɿɣ
ɚɟɪɚɰɿʀ´ ɬɢɫɝɪɧ 
¾³Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɩɨɫɿɜɿɜ ɞɥɹ ɪɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɨɛɪɢɜ´ ɬɢɫɝɪɧ 
¾³Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɪɨɡɥɚɞɚɦɢ
ɫɩɟɤɬɪɚɚɭɬɢɡɦɭ´ ɬɢɫɝɪɧ 34
ɐɿɥɤɨɦ ɿɦɨɜɿɪɧɨ ɳɨ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɥɨɛɿɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɹɤ ɰɟ ɛɭɥɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ
ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ´ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɧɚɜ
ɪɹɞ ɱɢ ɜɡɦɨɡɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ³ɉɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ´
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ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɤɥɚɞɿɜ ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɦɿɠ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ʀʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɮɭɧɤ
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɭɤɥɚɞɚɯ ɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢɡɚɣɦɚɸɬɶ
ɛɥɢɡɶɤɨ 35
ɉɨɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɦɚɽ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞ
ɠɟɧɶ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɧɚɧɶ ɳɨ ɩɪɢɡɜɨ
ɞɢɬɶɞɨɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀɜɬɪɚɬɢɫɟɤɬɨɪɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɪɨɡɪɨɛɨɤɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɜɚɬɢɫɜɿɬɨɜɿɪɨɡɪɨɛɤɢɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɋɭɱɚɫɧɿ ɤɪɨɤɢ ɍɪɹɞɭ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɉɪɢɤɥɚɞɿɜ ɬɨɦɭ ɱɢɦɚɥɨ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɪ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ
ɍɤɪɚʀɧɢɩɿɞɱɚɫɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ³Ⱥɧɬɨɧɨɜ´ɡɚɹɜɢɜɳɨɍɪɹɞɭɥɸɬɨɦɭ
ɪ ɦɚɽ ɧɚɦɿɪ ɭɯɜɚɥɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɜɿɚɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɉɪɨɬɟ ɡɚɦɿɫɬɶ ɚɧɨɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɜɿɚɩɪɨɦɭ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɢɲɟ ɫɩɪɹ
ɦɭɜɚɥɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɍɪɹɞɭ ɩɪɨɟɤɬ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɜɿɚ
ɛɭɞɭɜɚɧɧɹɧɚɩɟɪɿɨɞɞɨɪ ɿɡɫɟɦɢɩɭɧɤɬɿɜ36 ɏɨɱɚɧɚɪɚɡɿɽɱɢɧɧɨɸɋɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɪ37 ɠɨɞɧɨɝɨ
ɩɭɧɤɬɭɡɹɤɨʀɧɟɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚɧɨ38
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɚɜɿɚɛɭɞɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɟɱɟɧɟ ɧɚ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɪɚɞɿɨɥɨɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɥɶɨɬɿɜ Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡ
ɪɨɛɤɢɧɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ
ɉɪɨ ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɜɿɚɩɪɨɦɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɿ ɮɚɤɬ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɇɌɍɍ ³Ʉɉȱ ɿɦɟɧɿ ȱɝɨɪɹ ɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨ´ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
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Інформаційно-аналітичні матеріали до слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і
освіти з питання “Законодавчого забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи
вирішення”, http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/16126.2.053.pdf.
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Схвалено Розпорядження КМУ №1656 від 27 грудня 2008р.
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При цьому Уряд робить значно більший внесок у розвиток французького вертольотобудування замість
вітчизняного. Так, 23 березня 2018р. відбулося підписання Заяви про наміри щодо розвитку двостороннього
співробітництва між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством Європи і закордонних
справ Франції, в рамках якої вертолітний парк МВС мають поповнити 55 машин компанії “Airbus Helicopters”.
24 із них надійдуть у підрозділи Державної прикордонної служби. – Повідомлення Державної прикордонної служби України, 14 квітня 2018р., https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-110-tisyach-kmsuhoputnogo-kordonu-obstezheno-aviaciyu-Derzhprikordonsluzhbi.
За попередньою оцінкою, тільки вартість закупівлі самих вертольотів, без урахування створення відповідної інфраструктури для їх зберігання, обслуговування та ремонту, а також підготовки пілотів, становитиме від 8 до 9,6 млрд. грн. На підтримку всього вітчизняного авіабудування впродовж п’яти років
Урядом передбачено спрямувати з державного бюджету 7,5 млрд. грн.
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ɜɤɥɸɱɢɜɲɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɟɯɚɧɿɤɨ
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ39 Ɋɿɲɟɧɧɹ
ɍɪɹɞɭ ɳɨɞɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɬɚɤ ³ɧɟɦɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɛɚɠɚɸɱɢɯɬɚɦɜɱɢɬɢɫɹɿɧɟɦɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ Ȼɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɤɨɫɦɿɱɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɪɨɡɜɢɜɚ
ɽɬɶɫɹ´40 ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɡɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ
ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ
ɬɚɤɨɫɦɿɱɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɚɞɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚ ɚɜɿɚɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ
ɽɦɫɬɜɚɯ41 ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɜɿɚɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ
ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɬɪɚɜɧɹ ɪ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɯɜɚɥɢɜ ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɜɿɚɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ
ɞɨ ɪ ɋɟɪɟɞ ɪɿɲɟɧɶ ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɚɜɿɚɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
• ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɬɚɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɥɿɬɚɤɿɜ³Ⱥɧ´
• ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɬɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɜɟɪɬɨɥɶɨɬɿɜ³Ɇɿ´
• ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɳɟɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯɡɊɎ
• ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɝɚɥɭɡɿɚɜɿɚɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
Ʉɪɿɦɬɨɝɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɋɬɪɚɬɟɝɿʀɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ
• ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɥɿɬɚɤɿɜ ɜɟɪɬɨɥɶɨɬɿɜ ɛɟɡɩɿɥɨɬɧɢɯ
ɥɿɬɚɥɶɧɢɯɚɩɚɪɚɬɿɜɚɬɚɤɨɠɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɜɠɟɧɚɹɜɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ
ɿɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɥɿɬɚɤɿɜɬɚɜɟɪɬɨɥɶɨɬɿɜ
• ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɫɜɿɬɨ
ɜɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
• ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯɭɦɨɜɞɥɹɡɚɥɭɱɟɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɜɚɜɿɚɛɭɞɭɜɚɧɧɹ42
39

Наказ чинний з липня 2018р. На тих студентів, які закінчують факультет цьогоріч, реорганізація не
вплине. Решту студентів з 1 вересня переведуть на наступний курс у складі механіко-машинобудівного
інституту, але ж за тією спеціальністю, на яку вони вступали.
40
КПІ дійсно ліквідовує факультет авіаційних і космічних систем. – Український репортер, 17 квітня 2018р.,
http://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/kpi-dijsno-likvidovuye-fakultet-aviatsijnyh-i-kosmichnyh-system.html.
41
Стратегія в т.ч. передбачає зберегти щонайменше 60 тис. робочих місць для фахівців авіабудівної галузі.
42
Уряд ухвалив Стратегію відродження українського авіабудування на період до 2022р. – МЕРТ, 10 травня
2018р., http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ef0a3956-4dce-4a93-915d-2f58e6dec0bd&title=UriadU
khvalivStrategiiuVidrodzhenniaUkrainskogoAviabuduvanniaNaPeriodDo2022-Roku.
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əɤɳɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɬɨ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɪɭɣɧɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɧɚɭɤɢɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɩɪɨɰɟɫɢ
• ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ
ɬɚ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ Ɍɚɤ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɧɨɜɢɣ
Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ´ ɞɨɫɿ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɥɶ ɞɟɤ
ɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪɢ ɿ ɧɟ ɦɚɽ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɸɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ
• ɧɢɡɶɤɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɢɡɶɤɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɫɥɿɞ
ɠɟɧɧɹɯɿɪɨɡɪɨɛɤɚɯɡɛɨɤɭɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ
• ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬɧɚɥɟɠɧɢɯɫɬɢɦɭɥɿɜɞɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɩɪɚɰɿ
• ɧɢɡɶɤɿ ɨɛɫɹɝɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɝɪɚɧɬɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
• ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚ
ɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɝɚɥɶɦɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɨɞɚɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɳɨ ɫɬɨʀɬɶ ɧɚ ɡɚɜɚɞɿ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɪɿɦɤɨ ɞɟɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɦɚɸɱɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɩɨɤɢ ɳɨ  ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɫ
ɩɨɪɬɭɽɤɚɞɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɡɚɞɟɪɠɚɜɧɢɣɤɨɲɬɿɦɩɨɪɬɭɸɱɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
4.3. Фінансування науки
Ɂɚɩɨɪɭɤɨɸ ɭɫɩɿɯɭ ɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɹɤ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɱɢ ɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɰɹɦɢ ɬɚɤ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɿɠ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɬɚ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ Ȼɟɡ ɰɶɨɝɨ ± ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨ
ɨɫɜɿɱɟɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɟɦɿɝɪɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɞɨ ɤɪɚʀɧ ɞɟ ɜɨɧɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɭ
ɜɿɞɞɚɱɭɜɿɞɫɜɨɽʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɍɞɨɩɨɜɿɞɿɘɇȿɋɄɈɳɨɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɫɜɿɬɨɜɨʀɧɚɭɤɢ 81(6&26FLHQFH5HSRUW
WRZDUGV ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɳɨɭɫɜɿɬɿɜɪɪɨɛɫɹɝɤɨɲɬɿɜɳɨɜɢɞɿɥɹɜɫɹ
ɧɚɧɚɭɤɨɜɭɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹɧɚɬɨɞɿɹɤɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  Ɂɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚ  ɡɪɨɫɥɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɬɚɧɚ±ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ43
ȼɚɝɨɦɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɧɚɭɤɭ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɭɽ ɧɚ  ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ȼȼɉ ɋɜɿɬɨɜɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨɦɭ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɧɚɭɤɨɽɦɧɨɫɬɿ ȼȼɉ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɧɚɭɤɭ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ȼȼɉ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɛɿɥɶɲɢɥɨɫɹ ɡ  ɭ ɪ
ɞɨɭɪ
43

UNESCO Science Report: towards 2030. – UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/
235407e.pdf.
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Витрати на наукові дослідження і розробки в Україні,
% ВВП
0,70
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0,55
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2013

0,48
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2015
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ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɽɦɧɿɫɬɶ ȼȼɉ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɭ  ɪɚɡɢ ɿ ɭ
ɪ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ  ȼȼɉ ɍ ɪ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɛɭɜ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ ɬɚ ɫɤɥɚɜ  ɭ ɬɱ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ±
 ɪ ±  44 ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ
ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɭɩɪɨɞɨɜɠɪɪ45
Наукоємність України,
% ВВП
0,75

0,65

0,67

0,70
0,60
0,55
0,48

0,33

2010

0,29

2011

0,33

2012

Частка витрат на виконання ДіР

0,32

2013

0,25
0,20

2014

2015

0,16

2016

у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету

ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɧɢɠɱɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɧɟ ɥɢɲɟ
ɫɟɪɟɞ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɚɥɟ ɣ ɫɟɪɟɞ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɹɤɿ ɥɢɲɟ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɳɟ ɧɟ ɧɚɤɨɩɢɱɢɥɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɚɤɨɝɨ
ɪɿɜɧɹɹɤɜɍɤɪɚʀɧɿ46
44

Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2016р. Аналітична
довідка. – МОН, 2017р., https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/informacijno-analitichni-materiali.
45
За даними 2015р., наукоємність ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 2,03%. Більшою за середню
вона була у Швеції – 3,26%, Австрії – 3,07%, Данії – 3,03%, Фінляндії – 2,90%, Німеччині – 2,87%, Бельгії –
2,45%, Франції – 2,23%; меншою – у Кіпрі, Румунії, Латвії та Мальті (від 0,46% до 0,77%).
46
UNESCO Science Report: towards 2030.
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ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ȼȼɉ ɭ
ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɪ ɜɿɞɫɬɚɜɚɥɢ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɦɚɣɠɟ ɜɬɪɢɱɿ ɚ ɜ
ɪɪ ± ɜɠɟ ɜ  ɪɚɡɢ ɑɚɫɬɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɢ ɧɟ ɩɟɪɟ
ɜɢɳɭɜɚɥɚ  ȼȼɉ ɡ ɪ Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɽ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɢ ɠɨɞɧɨɝɨɪɚɡɭɧɟɞɨɫɹɝɥɨɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼȼɉ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɹɤɨɝɨɦɨɠɧɚ
ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚɭɤɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ47 Ɍɚɤ ɜɢɞɚɬɤɢ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɪ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭ
ɜɚɥɢ  ȼȼɉ ɚ ɭ ɪ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɧɢɠɱɟ  ȼȼɉ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɚ ɤɿɥɶ
ɤɿɫɬɶɡɚɦɨɜɥɟɧɶɧɚɧɚɭɤɨɜɿɪɨɡɪɨɛɤɢɜɿɞɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣɮɨɧɞɛɸɞɠɟɬɭ 
ɽ ɦɿɡɟɪɧɨɸ Ȼɸɞɠɟɬɧɿ ɤɨɲɬɢ ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɧɚɭɤɢ ɭ ɪ ɧɟ
ɩɨɤɪɢɜɚɥɢ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɬɚ ʀʀ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɸ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɫɩɨɠɢɬɢɯ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɛɚɡɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɿɜɨɛɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿɬɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɞɟɪɠɚɜɢ
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɨɪɨɝɨɜɿ ɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɧɚɭɤɨɽɦɧɨɫɬɿ ȼȼɉ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ əɤɳɨ ɱɚɫɬɤɚ
ɜɢɬɪɚɬɧɚɧɚɭɤɭɦɟɧɲɚȼȼɉɬɨɧɚɭɤɚɜɤɪɚʀɧɿɦɨɠɟɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɥɢɲɟɫɨɰɿɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ȼ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɜɿɞ  ɞɨ  ȼȼɉ ɧɚɭɤɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɞɚɜɚɬɢ
ɩɟɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ
ȱ ɥɢɲɟ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɤɭ ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ  ȼȼɉ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ʀʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɮɭɧɤɰɿɹ48
Ɂɚɤɨɧɨɦ ³ɉɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪ´ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɿɞ
ɫɨɬɨɤ ȼȼɉ ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨ ɧɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ´
Ɍɚɤɨɠ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɫɹ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɪɭɲɭɽ ɜɢɦɨɝɢ ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ´ ɚ ɣ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦ ɜɡɹɬɢɦ ɧɚɲɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ
ɩɿɞɱɚɫɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɍɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɫɬɬɚ 49
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɇɿɧɮɿɧɚ ɨɛɫɹɝ ɤɨɲɬɿɜ ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɭ ɪ ɫɬɚɧɨɭ
50
ɜɢɜɦɥɧɝɪɧɚɛɨȼȼɉ ɍɪɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɧɟɡɧɚɱɧɟɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɨɛɫɹɝɿɜɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ±ɞɨȼȼɉȾɥɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ
47

Згідно зі ст.48 Закону “Про наукову і науково-технічну діяльність” – зобов’язання держави забезпечувати бюджетне фінансування зазначеної сфери в розмірі не менше 1,7% ВВП.
48
Качинський А. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень. –
НІСД, 2013р., http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Kachunckuy_mon-e08dc.pdf.
49
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із заявою
Законом від 19 вересня 2014р.
50
Фінансування науки у центрі уваги профільного комітету Верховної Ради України. Аналітична довідка. –
Розширене засідання Комітету ВРУ з питань науки і освіти, 22 лютого 2017р., http://www.nas.gov.ua/tradeunion/
news.pdf.
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ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ȾɿɊ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȯɋ± ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ³ȯɜɪɨɩɚ´ȯɄɩɨɫɬɚɜɢɥɚɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɜɟɫɬɢɨɛɫɹɝɢɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɰɿɽʀɫɮɟɪɢɭɪɞɨȼȼɉ51 
ɋɥɿɞ ɜɤɚɡɚɬɢ ɿ ɧɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɶ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ Ɍɚɤ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ ɜɢɞɚɬɤɢ
ɧɚ  ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ± ɡɦɟɧɲɟɧɨ ɧɚ  ɬɨɞɿ ɹɤ
Ɇɿɧ¶ɸɫɬɭ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɧɚɭɤɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ ɧɚ  ɆɈɇ ± ɧɚ  ɆɈɁ ± ɧɚ
 Ɇɿɧɚɝɪɨɩɪɨɦ ± ɧɚ  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ Ɇɿɧ¶ɸɫɬɭ ɧɚ
ɫɮɟɪɭɧɚɭɤɢɜɢɞɿɥɟɧɨɤɨɲɬɿɜɛɿɥɶɲɟɧɿɠɆɈɁɆɿɧɟɧɟɪɝɨɆȿɊɌɿɆɿɧɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɪɚɡɨɦɌɚɤɭɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɶɜɚɠɤɨɩɨɹɫɧɢɬɢ
25 травня 2017р. на сесії Харківської обласної Ради52 було прийнято звернення
до Президента, Уряду та Верховної Ради про збільшення витрат на інститути Національної академії медичних наук. У документі зазначається, що у складі НАМН –
36 інститутів фінансуються окремо з державного бюджету. При цьому “Інститути
НАМН недоотримали значні кошти на свою діяльність. Додаткова потреба інститутів Академії складає 1 600 млн. грн. Фінансування Інституту – 17,7% потреб.
Фінансування лікувально-профілактичних потреб установ забезпечено на 30-35%,
науки – на рівні 40% потреби. Медики позбавлені надбавок, працюють на 0,75-0,5
ставок”.
Найскладніша ситуація у заробітній платні: наукові співробітники забезпечені на
27%, працівники клініки – на 45%. “Щорічно ми надаємо лікувальну і діагностичну
допомогу 50 тис. громадян, понад 5 000 пацієнтів отримують стаціонарне лікування.
Назріває соціальний конфлікт. І серед пацієнтів, і поміж працівників, яких майже
500 осіб”53.
əɤɭɠɟɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹɰɟɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɍɤɪɚʀɧɢɡɚɍɝɨɞɨɸɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɫɬ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ³ɋɬɨɪɨɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɬɚ ɩɨɫɢɥɸ
ɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ ɬɚɤ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɢɯ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ «ȼɪɟɲɬɿɪɟɲɬ ɋɬɨɪɨɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɫɜɿɣ ɧɚɭɤɨ
ɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ
ɭɬɚɤɢɯɫɮɟɪɚɯɹɤɨɯɨɪɨɧɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɚɯɢɫɬɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɨɤɪɟɦɚ
ɡɦɿɧɚ ɤɥɿɦɚɬɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ´ ɍ ɫɬ ɰɿɽʀ ɍɝɨɞɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɜɪɨ
ɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɹɤɟɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɧɚɧɧɹɯ
51

Europe 2020 strategy. – European Commission, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economicand-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/
framework/europe-2020-strategy_en.
52
25 мая состоится пленарное заседание Харьковского областного совета. – Харківська обласна рада,
http://oblrada.kharkov.ua/ru/press-center/news/17249-25-travnya-vidbudetsya-plenarne-zasidannya-kharkivskojioblasnoji-radi.
53
Дев’ять харківських інститутів Національної академії медичних наук опинилися на межі
виживання. – Харківська обласна рада, 15 травня 2017р., http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/
17353-dev-yat-kharkivskikh-institutiv-natsionalnoji-akademiji-medichnikh-nauk-na-mezhi-vizhivannya.
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ɍɤɪɚɣ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɦ ɽ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ Ɂɧɢɠɟɧɧɹ
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɭɤɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɿ ɩɨɝɿɪɲɭɽ ʀʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɩɨɜɿ
ɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ
ɡ ɪ ɜɠɟ ɡɚɩɭɫɬɢɥɨ ɜ ɞɿɸ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɦɿɝ
ɪɚɰɿɽɸ ɬɚ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɜɬɪɚɬɨɸ ɜɚɠ
ɥɢɜɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɲɤɿɥɿɧɚɩɪɹɦɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦɜɿɤɨɜɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɣɧɹ
ɬɢɯɭɫɮɟɪɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɪɨɡɪɨɛɨɤ54
ɇɚɭɤɚ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨɸ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ55
Ɂ ɪ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɭɤɢɌɚɤɹɤɳɨɭɪɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɫɬɚɧɨɜɢɜȼȼɉɚɜɪ±
ȼȼɉ ɿ ɛɭɜ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɪɿɜɟɧɶ ɛɸɞɠɟɬ
ɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɭɤɢ ɛɭɥɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɜ  ɪɚɡɢ ɬɚ ɧɚɭɤɚ ɩɨɩɨɜɧɢɥɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ Ɉɛɫɹɝɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɢ
ɪɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɦɿɧɿɦɭɦɨɦ ɏɨɱɚ ɭ ɪ ɱɚɫɬɤɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯɜɢɬɪɚɬɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚɡɧɚɱɟɧɧɹɪɪɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɜɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭɜɢɦɿɪɿɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɤɨɪɨɬɢɥɨɫɶɧɚɦɥɪɞ ɜɪɚɡɢ 56
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Богдан Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-олігархічного ладу. – ZN.ua, 7 квітня 2018р.,
https://zn.ua/SCIENCE/razrushenie-ukrainskoy-nauki-kak-sledstvie-klanovo-oligarhicheskogo-stroya-280531_.html.
55
Винятком був 2008р., коли було відзначено максимальний обсяг бюджетних асигнувань на науку в сумі
10,29 млрд. грн. (у цінах 2015р.). Воно було збільшено практично в 1,9 разів упродовж 6 років, і це фактично був безпрецедентний обсяг фінансування, та короткий період 2012-2013рр., коли було здійснено
спробу відновити докризовий рівень фінансування (на практиці вдалося лише наблизитися до рівня 2009р.).
56
Якщо визначати витрати на наукові дослідження в абсолютних показниках, то ситуація для України
є гнітючою. Так, Південна Корея спрямує на наукові дослідження близько $68 млрд., Японія – $160 млрд.,
Китай – $333 млрд., США – $453 млрд., Україна – $0,6 млрд. Див.: Расходы на науку по странам. –
The World only, https://theworldonly.org/rashody-na-nauku-po-stranam.
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ57 ɉɪɨɬɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɚɦɢ ɬɢɦ ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɨɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɉɿɞɩɪɢɽɦɰɿ ɧɟ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɍɰɶɨɦɭɩɨɥɹɝɚɽɜɚɠɥɢɜɿɲɚɩɪɢɱɢɧɚɹɤɚɨɛɦɟɠɭɽɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɤɪɚʀɧɢ
ɋɜɿɬɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸ
ɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɮɨɧɞɭɋɒȺɬɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢɋɒȺ
ɭ ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɋɒȺ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɭ ɪ   ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɲɬɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭ
ɜɚɥɢ58
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ
ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ȾɿɊ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɡɧɢɠɭ
ɽɬɶɫɹɌɚɤɭɪɪɜɨɧɚɫɤɥɚɞɚɥɚɚɭɪ±59
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɱɚɫɬɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ȼȼɉ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɍ ɪ ɰɟɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɫɬɚɧɨɜɢɜɥɢɲɟ ɭɪ±ɪ±ɪ± 
ɍ ɪ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɢ ɤɨɲɬɢ  ɝɨɥɨɜ
ɧɢɯ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ ɡɚ  ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ Ɉɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɜɤɚɡɚɧɿɰɿɥɿɫɤɥɚɜɦɥɧɝɪɧɳɨɧɚɦɟɧɲɟɧɿɠɭɪ60
Фінансування фундаментальних наукових досліджень
в Україні за рахунок загального та спеціального фондів,
млн. грн.
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2 526,42
497,42

2 439,56
581,28

3 020,84

2015

2016

Спеціальний фонд
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Булкин И. Кризис финансирования научно-технической деятельности в Украине: особенности столичного региона. – Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України
в європейський науково-інноваційний простір, матеріали XХII Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 11-13 вересня 2017р., https://stepscenter.org.ua/archives/odessa-2017.pdf.
58
Данилишин Б. Українська наука: шанс на відродження. – ZN.ua, 20 травня 2018р., https://zn.ua/SCIENCE/
ukrainskaya-nauka-shans-na-vozrozhdenie-284276_.html.
59
Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2016р. Аналітична
довідка. – МОН, 2017р., https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/na-sajt-mon-adkmu-11.07.17.pdf.
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Витрати на фундаментальні наукові дослідження у країнах світу61,
% ВВП
Країна

Показник

Країна

Показник

Україна (2016)

0,10

Ізраїль

0,39

Китай

0,10

Сінгапур

0,43

Чілі

0,12

Ісландія

0,43

Мексика

0,15

Японія

0,44

Угорщина

0,22

США

0,48

Польща

0,23

Франція

0,55

Іспанія

0,26

Нідерланди

0,55

Словаччина

0,32

Чехія

0,61

Італія

0,34

Естонія

0,37

Південна Корея

0,73

ɇɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ
ɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɟ ɜɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɤɪɚɣ ɧɢɡɶɤɢɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɫɮɟɪɢɜɰɿɥɨɦɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɪ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɦɚɣɠɟ
 ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɦɿɠ  ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɪ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦ ɚɤɚɞɟɦɿɹɦ ɇȺɇ ɬɚ ɆɈɇ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ Ɂɛɿɥɶ
ɲɢɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ȼɇɁ ɡ  ɦɥɧ ɝɪɧ ɭ
ɪ ɞɨ  ɦɥɧ ɝɪɧ ɭ ɪ  ɬɚɤɨɠ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ ɜɧɟɫɨɤ ɡɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ
³Ƚɨɪɢɡɨɧɬ ´62 ɡ  ɦɥɧ ɝɪɧ ɞɨ  ɦɥɧ ɝɪɧ  Ɉɤɪɟɦɢɦ ɪɹɞɤɨɦ ɩɪɨɩɢɫɚɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɇɌɍɍ ³Ʉɉȱ´ ɜ ɨɛɫɹɡɿ  ɦɥɧ ɝɪɧ ɐɟ ɞɪɭ
ɝɢɣ ɁȼɈ ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɹɞɨɤ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ Ⱦɟɪɠɛɸɞɠɟɬɿ ɩɟɪɲɢɦ ɛɭɜ
ɄɇɍɿɦɌɒɟɜɱɟɧɤɚɹɤɨɦɭɰɶɨɝɨɪɿɱɜɢɞɿɥɢɥɢɦɥɧɝɪɧ63ɉɨɧɚɞɦɥɧɝɪɧ
ɪɨɡɩɨɪɨɲɟɧɿ ɦɿɠ  ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɬɚɤɨɠɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜɿɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ
ɇɚ ɠɚɥɶ ɧɚɪɚɡɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟ
ɹɤɫɩɨɫɿɛɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɚɹɤɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɢɬɪɚɬ
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɦɟɯɚ
ɧɿɡɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ȱ ɹɤɳɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ
61

Basic research expenditure as a percentage of GDP. – OECD, Main Science and Technology Indicators database,
February 2017, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB.
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У 2015р. Україна стала асоційованим членом Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій
“Горизонт 2020”. Це членство надало українським учасникам рівноправний статус з їх європейськими
партнерами, а також дало можливості впливу на формування змісту Програми.
“Горизонт 2020” – це найбільша Рамкова програма ЄС з фінансування науки та інновацій із загальним
бюджетом близько €80 млрд., розрахована на 2014-2020рр.
63
Бюджет освіти та науки 2018: що прийняв парламент. – https://cedos.org.ua/uk/articles/biudzhet-osvityta-nauky-2018-shcho-pryiniav-parlament.
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ɞɿɣ ɍɪɹɞɭ ɞɨ ɪ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɜ
ɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɍɪɹɞɭ ɬɨ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɧɟ ɽ Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɫɚɦɢɯ ɩɨɦɿɬɧɢɯ ɡɦɿɧ ɨɫɬɚɧ
ɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɫɬɚɥɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɚ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɳɨɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɫɮɟɪɭ ɜ ɬɱ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɧɚɭɤɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ
ȱɫɚɦɟɬɨɦɭɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɤɪɚʀɧɧɚɰɸɫɮɟɪɭɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɧɟɡɧɚɱɧɭɱɚɫɬɢɧɭȼȼɉ
ɉɪɨɬɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɿɣɬɢ
ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɹɤɢɯ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɢ
ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɬɚɞɨɫɹɝɚɸɬɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
Висновки
ɍɤɪɚʀɧɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨ ɜɬɪɚɱɚɽ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɀɢɬɬɽɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɛɭɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ
ȱɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɧɚɭɤɚɩɪɨɞɨɜɠɭɽ³ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ´ɡɚɡɝɭɛɧɢɦɿɧɟɪɰɿɣɧɢɦɫɰɟɧɚɪɿɽɦ
ɉɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ
ɜɢɦɿɪɿ ɽ ɤɪɢɡɚ ɧɚɭɤɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɜ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɋɭɬɬɽɜɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɭɤɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɟɪɟɞ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɧɢɯ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɯ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɹɤɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ
ɧɚɪɚɡɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ Ɍɚɤɨɠ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɥɢ
ɮɚɯɿɜɰɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɉɪɨɰɟɫ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜɭɫɮɟɪɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɪɨɡɪɨɛɨɤɧɟɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɞɟɪɠɚɜɨɸɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɧɟɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹɡɚɯɨɞɢɡɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ
ɍɫɭɩɟɪɟɱ ɪɨɡɯɨɠɿɣ ɞɭɦɰɿ ɤɪɢɡɚ ɧɚɭɤɢ ɧɟ ɽ ɩɪɨɫɬɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ʀʀ ɧɟɞɨɮɿɧɚɧ
ɫɭɜɚɧɧɹ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɪɢɡɢ ɡɚ ɜɫɿɽʀ ʀɯ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɽ ɥɢɲɟ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀɤɪɢɡɢɿɫɚɦɿɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɛɿɥɶɲɝɥɢɛɨɤɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢ
Ʉɪɢɡɚ ɧɚɭɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɤɪɢɡɨɸ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ
ɿ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɭɤɚ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ
ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɩɚɥɚ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɦɿɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡ
ɿɧɲɢɦɢɫɮɟɪɚɦɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚȱɧɫɬɢɬɭɰɿʀɧɚɭɤɢɜɢɹɜɢɥɢɫɹɧɟɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɦɢ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ
ɫɭɱɚɫɧɢɦɪɟɚɥɿɹɦ
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɨɫɬɚɽ ɬɟɪɦɿɧɨɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɤɚɞɪɨɜɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬ
ɪɨɥɶ ɛɚɥɚɧɫɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧɢ ʀɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ ɚɥɟ ɣ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭɩɨɥɿɬɢɤɭɧɚɪɿɡɧɢɯʀʀɪɿɜɧɹɯɿɜɪɿɡɧɢɯʀʀɚɫɩɟɤɬɚɯɍɤɪɚʀɧɚɩɨɬɪɟɛɭɽɮɨɪɦɭ
ɜɚɧɧɹɧɨɜɨʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɬɪɚɞɢɰɿʀɜɪɚɦɤɚɯɹɤɨʀɥɸɞɢɧɚɽɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨɸɰɿɧɧɿɫɬɸ
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Ɂɚɯɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ɍɪɢɜɚɥɚ ɩɚɭɡɚ
ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ1 ɜɠɟ ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɚ ɧɢɡɤɭ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜ
ɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɭ ɬɱ ɩɨɦɿɬɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɛɿɞɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ʉɿɧɰɟɜɚ ɦɟɬɚ ɪɟɮɨɪɦ ± ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ± ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɢɱɟɪɩɚɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ
Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɰɟɫɿʀ ɰɟ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɱɢɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɜɢɠɢɜɚɧɧɹ"
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɟ ɡ ɯ ɪɨɤɿɜ ɫɤɥɚɜɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɹɤ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɪɚɡɥɢɜɢɦ ɝɪɭɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɯɨɱɚ
ɡɬɚɤɢɦɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɧɟɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ
Ɇɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɦɨ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɍɚɤɫɨɰɿɚɥɶɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɩɟɪɲɡɚɜɫɟɿɡɬɢɩɨɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɣɨɝɨɫɨɰɿɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɿ ɦɚɽ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɜɪɚɡɥɢɜɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɇɚɪɚɡɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɚ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɿɞɟʀ ³ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪ
ɠɚɜɢ´ ɿ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ± ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɇɚɽɦɨ ɜɢɡɧɚɬɢ
ɳɨ ³ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ´ ɍɤɪɚʀɧɭ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɫɧɭɽ ɹɪɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɰɿɥɹɦɢ ɳɨ ɞɟɤɥɚɪɭɸɬɶɫɹ ɬɚ
ɪɟɚɥɶɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɫɚɦɟ ɡ ɰɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɜɢɧɢɤɚɽ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɢ ɿɫɧɭɽ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɤɪɚʀɧɢ"
1

НБУ погіршив прогноз темпів зростання економіки України на 2019р. з 2,9% до 2,5% через вичерпання ефектів підвищення соціальних стандартів, а також стриманість фіскальної політики, яка
зумовлюватиметься необхідністю погашення значних обсягів державного боргу. Основним чинником
економічного зростання у середньостроковому періоді НБУ називає приватне споживання, додатковим
стимулом для якого є і будуть перекази з-за кордону, що зростають через посилення трудової міграції.
Див.: Національний банк погіршив прогноз темпів зростання економіки України на 2019 рік з 2,9% до
2,5%. – Укрінформ, 12 липня 2018р., https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2497539-nbu-pogirsiv-prognozzrostanna-vvp-u-nastupnomu-roci.html.
2
Кочемировська О., Пищуліна О. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні.
Аналітична доповідь. – НІСД, 2012р., http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Sots_zahust-c0056.pdf.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɟɦɩɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜ
ɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɽ
ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤɨɝɨ ɧɚɪɚɡɿ ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɍɤɪɚʀɧɚ
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɩɚɞɿɧɧɹɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɳɨɧɚɧɨɜɢɣɟɬɚɩɪɨɡɜɢɬɤɭɍɤɪɚʀɧɚɜɢɯɨɞɢɬɶ
ɡ ɿɧɲɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɡ ɿɧɲɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɒɚɧɫɢ
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɹɤɚ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɫɬɚɧɟ ɞɪɚɣɜɟɪɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɧɢɠɭɸɬɶɫɹ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɹ
ɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɹɤɭ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɱɢɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɦɿɝ ɛɢ ɡɧɚɣɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ± ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɋɚɦɟ ɰɟɣ
ɫɟɤɬɨɪ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɤɪɚʀɧɢ ʀʀ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɉɪɨɬɟ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɭɤɪɢɡɨɜɨɦɭɫɬɚɧɿ
5.1. Видатки соціального спрямування
ɇɚ ɦɟɠɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɽ ɪɨɞɢɧɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɿ ɞɟɪɠɚɜɚ Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɿɽ ɱɟɪɟɡ ɫɜɿɣ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ± ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ȼɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɜɢɞɚɬɤɚɯ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɿ ɫɮɟɪɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ
ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɸ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ƚɨɥɨɜɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɿɞ ʀɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɱɚɫɬɨ
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɫɭɬɨ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨʀɞɢɧɚɦɿɤɢɬɚɪɟɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
Ⱦɨ ɪ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɦɚɥɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɍɪɹɞɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɟɧɨ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɨɦ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ3 ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɢ ɛɭɥɢ ɭɪɿɡɚɧɿ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɦɥɧ  ɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɛɨɪɨɧɭ
ɿ ɛɟɡɩɟɤɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɦɥɧ  ɭɪɿɡɚɧɨ ɿ ɮɿɧɚɧ
ɫɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɢɬɚɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ4
3

Сайт Мінфіна, http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=399100&cat_id=54623.
Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 15 липня 2014р. (неофіційний переклад). – Управління
Верховного комісара ООН з прав людини, 2014р., http://www.un.org.ua/images/stories/UKR_OHCHR_Report_15_
July_FINAL.pdf.
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Соціальні видатки в Україні5,
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Частка у видатках зведеного бюджету6
Реальні темпи приросту соціальних видатків
Частка у ВВП

ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɽ ɩɨɦɢɥ
ɤɨɜɢɦ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ ɜɨɧɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ
ɚ ɨɬɠɟ ± ɩɚɞɿɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɣɝɿɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ± ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ȼȼɉ  Ɍɚɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɟɝɚ
ɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɫɢɥɸɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɜɿɞɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɠɢɬɟɥɿɜ ɛɚɝɚ
ɬɶɨɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ  ɇɚ ɰɟ ɠ ɡɜɟɪɬɚɥɢ ɭɜɚɝɭ ɣ ɟɤɫɩɟɪɬɢ
ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭ
ɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ7 Ɂɧɟɜɚɝɚ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɞɨɜɿɥɶɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚɣɦɟɧɲ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɭɤɪɚʀɧɰɿɜɬɚɦɨɠɟɫɬɚɬɢɩɿɞɫɬɚɜɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɡɚɜɨɪɭɲɟɧɶ
Ɋɨɡɩɨɱɚɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚɫɶ ɿ ɭ
ɪ ɍ ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ
ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɚɫɶ ɭ ɛɸɞɠɟɬɚɯ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɪ ɫɬɚɥɨɫɶ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɬɚ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɧɚ  ɜɿɞɫɨɬɤɨ
ɜɢɣɩɭɧɤɬ ɜɩ 
5

Розрахунки авторів.
Бюджетний моніторинг. – https://www.ibser.org.ua/sites/default/files/kv_iv_2016_monitoring_ukr_0.pdf.
7
Сколотяний Ю. Віце-президент Світового банку Лора Так: “Україні не можна знижувати темпів запровадження реформ”. – Дзеркало тижня, 26 вересня 2014р., http://gazeta.dt.ua/macrolevel/vice-prezident-svitovogobanku-lora-tak-ukrayini-ne-mozhna-znizhuvati-tempiv-zaprovadzhennya-reform-_.html.
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Ɍɚɤ ɭ ɪ ɜɢɞɚɬɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɧɢɡɢɥɢɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɡ  ɞɨ  Ɍɚɤɟ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɛɭɥɨɩɟɪɟɞɚɧɨɧɚɦɿɫɰɟɜɢɣɪɿɜɟɧɶ8ɧɚɹɤɨɦɭɛɭɥɨɜɢɬɪɚɱɟɧɨ
 ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɜ  ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ ȱ ɩɿɜɪɿɱɱɿ ɪ ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɛɸɞɠɟɬɧɨʀɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢɞɚɬɤɢɧɚɨɯɨɪɨɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɧɢɡɢɥɢɫɹɡɞɨ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ9 ɭ ɪ ɜɢɞɚɬɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɨɫɜɿɬɚ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɛɭɥɨ ɡɦɟɧɲɟɧɨ
ɧɚ  ɜɩ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜɧɚ ɦɥɪɞɝɪɧ 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɪɨɫɥɢ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡ  ɞɨ 
ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɨɤɥɚɞɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɬɨɳɨ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɪɨɫɬɚɥɢ
ɡ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɪ  ɞɨ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɪ  ɜɢɞɚɬɤɢ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɛɸɞɠɟɬɿɜ ± ɡ  ɦɥɪɞ ɞɨ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɉɪɨɬɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɡɛɿɥɶ
ɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɽ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɬɨɛɬɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɿɧɮɥɹɰɿʀ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɪɿɫɬ ɿɧɞɟɤɫɭ ɿɧɮɥɹɰɿʀ
ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɭ ɪ   ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ    ɳɨ ɿ ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ
ɩɪɢɱɢɧɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɬɟɦɩɿɜɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɢɞɚɬɤɿɜɡɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ10
Видатки соціального спрямування у структурі видатків зведеного,
державного та місцевих бюджетів 2012-2017рр., %
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Ɍɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭɩɨɜɿɥɶɧɢɥɢɫɹ
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɢɞɚɬɤɿɜɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɡɚɯɢɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
8

У 2017р. значний вплив на видаткову діяльність органів влади справила запроваджена реформа
міжбюджетних відносин, метою якої є збільшення ролі місцевих бюджетів у забезпеченні життєдіяльності
населення. Див.: Закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних
відносин” від 28 грудня 2014р.
9
Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за січень-вересень 2017р. – Інститут бюджету та
соціально-економічних досліджень, http://www.ibser.org.ua/sites/default/files/kv_iii_2017_monitoring_ukr.pdf.
10
Див.: Сводная таблица индексов потребительских цен за последние годы. – Мінфін, http://index.minfin.
com.ua/index/infl.
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38,7

4 172,4

65 764,8

61 764,8

План,
Факт,
млн. грн. млн. грн.

2016

5,6

15,9

17,2

4,9

0,94

1,99

0,0

0,56

9,9

7,9

%

24 637,7

83 411,0

89 124,6

24 817,9

4 101,4

7 135,2

9,6

1 798,9

57 402,4

44 512,6

План,
млн. грн.

4,46

15,85

16,93

4,72

0,78

1,36

0,00

0,34

10,91

8,46

%

2018
(на 01.08.2018р.)

Див.: Видатки держбюджету України. – Мінфін, https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense; Звітність про виконання бюджетів. –
Держказначейство, http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.
12
Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2017 рік. – Урядовий кур’єр, 27 лютого 2018р.,
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-27_02.
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12 331,7

Охорона здоров’я

43,0

54 408,8

Безпека та судова
влада

ЖКГ

53 255,4

Оборона

План,
Факт,
млн. грн. млн. грн.

2015

Окремі видатки державного бюджету за функціональною класифікацією11

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

5.2. Доходи та заробітна плата як фактор розвитку людського капіталу
Ⱦɨɯɨɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɨɪɹɞ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɬɚɧɭ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɪɿɚɞɭ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ȼɢɫɨɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɢɦ ɳɨ ɜɨɧɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɰɿɧɨɜɨɸ ɦɿɪɨɸ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿ
ɬɚɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɩɨɩɢɬ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɟɤɬɨɪɭ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɭ
ɫɩɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɋɟɪɟɞɝɨɥɨɜɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɢɤɥɢɤɿɜɬɚɫɬɪɢɦɭɸɱɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɳɨ
ɩɨɫɬɚɥɢ ɧɚɪɚɡɿ ɩɟɪɟɞ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɽ ɧɢɡɶ
ɤɢɣɪɿɜɟɧɶɞɨɯɨɞɿɜɬɚɧɢɡɶɤɚɤɭɩɿɜɟɥɶɧɚɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɑɚɫɬɤɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɯɨɞɿ Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɫɬɿ
ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɚ ɑɚɫɬɤɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɯɨɞɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɸ
ɚɛɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɽ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɤɪɚʀɧɢ ɍ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɞɨɯɨɞɿɽɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɤɪɚʀɧɿ
ɉɪɨ ɧɟɞɨɨɰɿɧɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɧɚɰɿʀ ± ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ȼȼɉ
ɭ ɪ ±  ɪ ±  ɪ ±  ɪ ±  ɪ ± 13
ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ´  ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɭ  ȼȼɉ ɽ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ Ɍɚɤ ɧɢɡɶɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɛɟɡ
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɿ ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ
ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚɛɥɢɰɹ³ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ȼȼɉɍɤɪɚʀɧɢɡɚɤɿɧɰɟɜɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ´ɫ 

60 534

58 494

58 982

2011

2012

2013

2014

36,6
23 090

24 790

2010

39,1
22 449

26 444

46,3

26 385

49,9

26 252

50,2

59 063

59 193

56 274

47,0

24 798

48,0

59 241

ВВП України,
у постійних цінах 2010р.

2015

2016

ВВП у розрахунку на одного зайнятого, грн.
ВВП у розрахунку на одну особу, грн.
Оплата найманих працівників, % ВВП
13

Національні рахунки України за 2016 рік. Статистичний збірник.
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ɏɨɱɚ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɛɿɥɶɲ ɧɢɡɶɤɚ ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɧɚɣɦɚɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɳɟ ɧɟ ɽ ɰɿɥɤɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ Ɍɚɤ ɮɚɤɬ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɱɚɫɤɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɉɪɨɬɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɤɨɥɢ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɡɪɨɫ
ɬɚɧɧɹ ȼȼɉ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɿɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɚɽɦɿɫɰɟɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɜɚɥɨɜɨɝɨɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ14
Структура ВВП України за кінцевим використанням
Номінальний ВВП
Споживчі витрати,
за рік,
млн. грн.
млн. грн.

% ВВП

Валове
нагромадження,
млн. грн.

% ВВП

2005

441 452

337 879

76,5

99 876

22,6

2006

544 153

424 060

77,9

134 740

24,8

2007

720 731

558 581

77,5

203 318

28,2

2008

948 056

758 902

80,0

264 883

27,9

2009

913 345

772 826

84,6

155 815

17,1

2010

1 082 569

914 230

84,5

199 918

18,5

2011

1 316 600

1 105 201

83,9

282 474

21,5

2012

1 408 889

1 269 601

90,1

257 335

18,3

2013

1 454 931

1 350 220

92,8

228 474

15,7

2014

1 566 728

1 409 772

90,0

220 968

14,1

2015

1 979 458

1 715 636

86,7

303 297

15,3

2016

2 383 182

2 018 854

84,7

512 830

21,5

2017

2 982 920

2 552 525

85,6

618 914

20,7

Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹɜɚɥɨɜɨɝɨɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɹɤɟɩɟɪɟɜɢɳɢɥɨ
ɫɬɚɥɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɫɸɪɩɪɢɡɨɦ ɭ ɪ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɹ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɳɨ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨ ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ Ɍɚɤɟ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɹɫ
ɧɸɽɬɶɫɹ ɤɪɚɳɢɦɢ ɧɿɠ ɨɱɿɤɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɇȻɍ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɭ ,9ɤɜɚɪɬɚɥɿ ɪ ɪɭɲɿɽɦ ɩɪɢ
ɫɤɨɪɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɫɬɚɥɨɫɿɥɶɫɶɤɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 15
Ɍɚɤɨɠ ɭ ɪɪ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɛɭɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɥɹ ɛɚɧɤɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ
ɛɚɧɤɢ ɫɩɪɹɦɭɜɚɥɢ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ³ɞɨɱɨɤ´ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ Ɂɚɝɚɥɨɦ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɛɭɥɨ ɡɚɜɟɞɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ ɦɥɪɞ ɉɪɨɬɟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ
14

Валове нагромадження основного капіталу – це приріст нефінансових активів, які протягом тривалого
часу використовуються у процесі виробництва. До його складу належить приріст виробленого основного
капіталу, поліпшення існуючого основного капіталу і невироблених активів, витрати, пов’язані з передачею
прав власності на невироблені активи. Валове нагромадження основного капіталу розраховується в розрізі
видів нефінансових активів.
Валове нагромадження – це та величина, яка інвестується в реальний капітал. Тому друга назва валового
нагромадження – капіталоутворюючі інвестиції.
15
Інфляційний звіт НБУ, 2017р.
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ɫɮɟɪɿ ɜɢɱɟɪɩɚɧɨ Ɍɨɦɭ ɭ ɪ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɹɦɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɉȱȱ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ± ɡɚɝɚɥɨɦ
 ɦɥɧ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ ɪɿɤ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡ Ʉɿɩɪɭ ɡ ɹɤɨɝɨ ɭ
ɪ ɡɚɣɲɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ16  ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɜɿɞ
ɫɨɬɤɚɜɚɥɨɜɨɝɨɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹɭȼȼɉɭɪ
ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɭ ɪɪ ɞɨɥɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɥɚ  ɚ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɂɚɯɿɞ
ɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɜɨɧɚ ɫɹɝɚɽ  Ɍɚɤɚ ɧɢɡɶɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɛɟɡ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɰɿɧɢɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɿɧ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Ɂɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɚɧɢɠɟɧɚ ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɮɚɤ
ɬɢɱɧɟ ɪɟɩɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹɤɟ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɦɚɫɨɜɭ ɟɦɿ
ɝɪɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɿɸ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɹɤ ɧɚɫɥɿ
ɞɨɤɩɿɞɪɢɜɫɭɜɟɪɟɧɧɨʀɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɜɢɬɪɚɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɶ ɡ 
ɭɪɞɨɭɪ ɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɿɛɚɧɤɿɜ ȼɨɞɧɨ
ɱɚɫ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɽ ɳɟ ɧɢɠɱɢɦ ±  ɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ±  Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɱɚɫɬɤɢ ɨɩɥɚɬɢ
ɩɪɚɰɿ ɜ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɡɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɚ ɭ ɧɚɣɪɨɡ
ɜɢɧɭɬɿɲɢɯɤɪɚʀɧɚɯɛɥɢɡɶɤɨ17
Частка витрат на оплату праці у структурі витрат на виробництво,
%
2012

13,2
14,0

2013
2014
2015

Україна
Країни Єврозони

13,4
12,1
29,0

16

Привабливість офшорів для українських олігархів викликана не лише прагненням економії на оподаткуванні, але й обережністю. Раніше виведений, а потім інвестований під виглядом іноземного капітал
автоматично отримує більш надійний юридичний захист.
17
Сазонець О. Наукові підходи до виявлення тенденцій оплати праці в Україні і країнах світу. – Актуальні
проблеми економіки, №9(159), 2014р.
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ɋɥɿɞ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɳɨ ɭ ɪ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɫɩɪɨɛɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɜɪɟɝɭɥɸ
ɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɬɪɚɬ
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɉɪɨɬɟ ɡɚ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɬɪɚɬ
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɟ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɿ
ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿ ɿ ɽ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɿɞ ɜɢɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ18 Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɦɿɪ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɭɞɟ ɛɿɥɶɲɢɦ ɭ ɬɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɞɟ ɛɿɥɶɲɟ ɪɭɱɧɨʀ
ɩɪɚɰɿ ɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɰɿɽʀ ɱɚɫɬɤɢ ɭ ȼȼɉ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ
ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɧɚɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɭ ɞɨɥɸ
ɡɚɬɪɚɬɠɢɜɨʀɩɪɚɰɿ
Ɋɨɡɦɿɪ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜ ɞɨɛɭɜɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ  ɥɟɝɤɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ±  ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ±  ɚ ɭ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɡɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɤɨɤɫɭɬɚɩɪɨɞɭɤɬɿɜɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɤɢ±ɥɢɲɟ
ɒɬɭɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɜɢɪɨɛ
ɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɨ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɰɿɧɢɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɳɨɡɧɢɡɢɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ȯɞɢɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɪɨɡɦɿɪɭɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɦɚɽɛɭɬɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɨɩɢɬɭɧɚɪɨɛɨɱɭɫɢɥɭɧɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɡɚɪɚɯɭɧɨɤɪɨɡɜɢɬɤɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɬɚ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɹɤ ɧɚ
ɜɢɩɭɫɤɩɪɨɞɭɤɰɿʀɬɚɤɿɧɚɪɿɜɟɧɶɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɧɚɣɦɚɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɽɮɿɧɚɧɫɨɜɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɮɚɡɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɞɥɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɽ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ± ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ
³ɉɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɪ´ ɡ ɫɿɱɧɹ ɪ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɚ
ɆɁɉ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɝɪɧɍɩɪɢɤɿɧɰɟɜɢɯɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɳɨ ɍɪɹɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ⱦɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ ɡɚ ɩɿɞ
ɫɭɦɤɚɦɢ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥɭ ɪ ɦɚɽ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɆɁɉɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɣɨɝɨɧɚɪɿɜɧɿɝɪɧɧɚɦɿɫɹɰɶɡȱȱɤɜɚɪɬɚɥɭɪ19
18

Висновок на проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” (щодо встановлення
мінімальної частки заробітної плати у структурі собівартості продукції) (реєстр. №3254 від 3 жовтня 2008р.),
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=33504&pf35401.
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Йдеться про можливість, а не затверджене рішення. Проте деякі експерти прогнозували у ІІ половині 2018р.
(у передвиборчий період) дострокове підвищення МЗП навіть до 5 000 грн., що потягне подальше зростання
вартості робочої сили.
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ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɯɬɨ
ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɦɟɧɲɟ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɦɚɣɠɟ ɭ  ɪɚɡɿɜ ɬɨɛɬɨ ɦɟɧɲɟ
ɬɢɫɨɫɿɛ ɁɪɨɫɬɚɧɧɹɆɁɉɧɟɡɧɚɱɧɢɦɱɢɧɨɦɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɋɥɿɞ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɳɨ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɆɁɉ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɦɚɽ ɬɡɜ ³ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ´ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ20 ɿɧɮɥɹɰɿɹ ɞɟɮɥɹɰɿɹ  ɧɚ ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɞɜɨ
ɤɪɚɬɧɟɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɆɁɉɭɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɆɁɉɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɫɤɨɪɿɲɟɹɤɮɚɤɬɨɪɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ ɉɪɨɬɟɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜ21ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɆɁɉɧɚɟɤɨɧɨɦɿɤɭ
ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ
ɆɁɉ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɿɡɧɟɫ Ƚɨɥɨɜɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɹɜ ɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɥɚɬɟɠɿɜɳɨɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɨɛɿɝɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɟɤ
ɬɨɪɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  ± ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ  ± ɬɨɪɝɿɜɥɿ  ± ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɆɁɉ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɫɚɦɟ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɳɨ ɩɨɫɢɥɸɽ ɞɟɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɚ
ɰɿɸ ɤɪɚʀɧɢ Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɆɁɉ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɧɟ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɡɚɪɩɥɚɬ ɧɚ
ɳɨ ɫɩɨɞɿɜɚɽɬɶɫɹ ɍɪɹɞ ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ ɫɩɪɨɜɨɤɭɽ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ Ⱥ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɚɧɨɧɫɨɜɚɧɢɯ ɍɪɹɞɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɿɜ
ɬɿɧɿɡɚɰɿɹɞɟɞɚɥɿɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ22
ȼɨɞɧɨɱɚɫɧɚɜɿɬɶɩɿɫɥɹɞɜɨɤɪɚɬɧɨɝɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɟɧɶɆɁɉɭɤɪɚʀɧɰɿɜɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɧɢɠɱɢɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɚɞɟ ɣ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɧɚɣɛɥɢɠ
ɱɢɯɤɪɚʀɧɫɭɫɿɞɿɜ
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɟ ɩɨɬɹɝɥɨ ɡɚ
ɫɨɛɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿɣ ɩɥɚɬɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɿɞɱɭɥɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨ
ɜɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɹɤɨʀ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ ɳɨ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɤɥɚɞɢ ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ  ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ  ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɽɞɢɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɿɬɤɢ ȯɌɋ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɜ ɪɨɡ
ɦɿɪɿɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ23ɉɪɨɬɟɡɫɿɱɧɹɪɁɚɤɨɧɨɦ³ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹ
20

Наприклад, збільшення МЗП на 10% призводить до збільшення безробіття на 1%, а збільшення
безробіття – до зниження платоспроможного попиту.
21
Хоча для бюджету зростання мінімальної зарплати – це перш за все зростання доходів унаслідок
збільшення бази оподаткування. Збільшення обсягів надходжень від єдиного соціального внеску наповнює
Пенсійний фонд та інші фонди соцстрахування. Прибутковий податок (ПДФО) – відіграє важливу роль у
децентралізаційному факторі, оскільки 60% ПДФО спрямовується до місцевих бюджетів.
22
За підрахунками Мінекономрозвитку, в січні-квітні 2017р. рівень тіньової економіки щодо ВВП складав 37%. Див.: Тенденції тіньової економіки. – МЕРТ, http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=
e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.
МВФ оцінює рівень тіньової економіки України в 44,8% ВВП. Див.: Leandro M., Schneider F. Shadow
Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? – International Monetary Fund, Working
Paper, No.18, 2017, http://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2018/01/25/shadow-economies-around-theworld-what-did-we-learn-over-the-last-20-years-45583.
23
Ст.6 Закону “Про оплату праці”.
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ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ɜɿɞ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ  ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ
ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ
ɛɭɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ Ɍɚɤ ɡ  ɫɿɱɧɹ
ɪ ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ  ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ȯɌɋ ɞɨɪɿɜ
ɧɸɜɚɜɝɪɧɚɧɚɤɿɧɟɰɶɪɨɤɭ±ɝɪɧɯɨɱɚɦɚɜɛɢɛɭɬɢɝɪɧɹɤɛɢ
ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɟ ɛɭɥɚ ɡɦɿɧɟɧɚ ɨɫɧɨɜɚ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɞɥɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɞɥɹɹɤɢɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɚɪɢɮɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿ
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɚɽɦɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɹɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɡɪɿɜɧɹɧɧɿ ɨɩɥɚɬɢ
ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɤɜɚɥɿ
ɮɿɤɚɰɿʀɬɚɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɫɚɦɨʀɩɪɚɰɿ24
Розміри посадових окладів за тарифними розрядами ЄТС
Розряд

24

Тарифний
коефіцієнт

Посадовий оклад, грн.
2018р.

2019р.

2020р.

1

1,00

1 762

1 921

2 073

2

1,09

1 921

2 094

2 260

3

1,18

2 079

2 267

2 446

4

1,27

2 238

2 440

2 633

5

1,36

2 396

2 613

2 819

6

1,45

2 555

2 785

3 006

7

1,54

2 713

2 958

3 192

8

1,64

2 890

3 150

3 400

9

1,73

3 048

3 323

3 686

10

1,82

3 207

3 396

3 773

11

1,97

3 471

3 784

4 084

12

2,12

3 733

4 073

4 395

13

2,27

4 000

4 361

4 706

14

2,42

4 264

4 649

5 017

15

2,58

4 546

4 956

5 348

16

2,79

4 916

5 360

5 784

17

3,00

5 286

5 763

6 219

18

3,31

5 656

6 166

6 654

19

3,42

6 026

6 570

7 090

20

3,64

6 414

6 992

7 546

21

3,85

6 784

7 396

7 981

22

4,06

7 154

7 799

8 416

23

4,27

7 524

8 203

8 852

24

4,36

7 682

8 376

9 038

25

4,51

7 947

8 664

9 349

Так, наприклад, у лікарнях праця некваліфікованих працівників (санітари) та лікарів почали оплачуватися
практично однаково.
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Мінімальна заробітна плата у країнах ЄС25 та США
Станом на 1 липня 2018р., 22 із 28 країн-членів ЄС мають встановлену мінімальну зарплату. Немає фіксованої мінімальної зарплати у Данії, Італії, Кіпрі, Австрії,
Фінляндії та Швеції.
Дев’ять держав-членів на сході ЄС, які мають мінімальну зарплату €400-500 на
місяць: Литва (€400), Румунія (€408), Латвія (€430), Угорщина (€445), Хорватія
(€462), Чехія (€478), Словаччина (€480), Естонія (€500) та Польща (€503).
Серед п’яти країн-членів ЄС на півдні, найбільша мінімальна зарплата в Іспанії –
€859. У Португалії – €677, Греції – €684, Мальті – €748, Словенії – €843.
У країнах на заході та півночі ЄС мінімальна зарплата перевищувала €1 400 на
місяць: у Великій Британії – €1 401, Німеччині та Франції – €1 498, Бельгії – €1 563,
Нідерландах – €1 578, Ірландії – €1 614, Люксембурзі – €1 998.
Мінімальна зарплата в США (станом на 1 січня 2018р.) складала €1 048 на місяць.
5.3. Соціальні стандарти
ɉɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɍɪɹɞɨɦ ɩɿɞ ɝɚɫɥɚɦɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɪɨɬɟ ɫɭɬɶ ³ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ´ ɡɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɮɨɧɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ ɩɪɨɠɢɬ
ɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ26 ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɡɪɨɫɬɚɽ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɚɥɟ ɧɟ
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɽ ʀʀ  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɧɚ
ɪ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɝɪɭɞɟɧɶ ɞɨ ɝɪɭɞɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ  ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ɉɪɨɬɟ ɜɠɟ ɭ ɬɪɚɜɧɿ ɪ
Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɩɨɝɿɪɲɢɜ ɩɪɨɝɧɨɡ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɞɨ ɪɿɜɧɹ 
ɬɨɛɬɨ  27 Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɰɿɧɢ
ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡɪɨɫɥɢ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ ɜɠɟ ɧɚ  ɉɪɨɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɭ ɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɿ ɡɦɿɧ ɞɨ
Ɂɚɤɨɧɭ ³ɉɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪ´ ɧɟ ɜɧɟɫɟɧɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɧɚ ɪ ɡɚɜɿɞɨɦɨ
ɡɚɧɢɠɟɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɳɨ ɧɟ ɜɪɚɯɨ
ɜɭɽɧɚɜɿɬɶɩɨɬɨɱɧɢɣɪɿɫɬɰɿɧɧɚɫɩɨɠɢɜɱɿɬɨɜɚɪɢɿɩɨɫɥɭɝɢ
Ɍɚɤ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ28 ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ
ɦɿɧɿɦɭɦɭɜɰɿɧɚɯɱɟɪɜɧɹɪɭɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɧɚɦɿɫɹɰɶɧɚɨɞɧɭɨɫɨɛɭɫɬɚɧɨɜɢɜ
• ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɭɦɢɩɨɞɚɬɤɭɧɚɞɨɯɨɞɢɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɬɚɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨɡɛɨɪɭ±
ɝɪɧ ɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɥɚɬɟɠɿɜ±ɝɪɧ 
25
Minimum wages in the EU Member States ranged from EUR 261 to EUR 1 999 per month in July 2018. –
Minimum wage statistics, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_
statistics (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do).
26
Відповідно до Закону “Про прожитковий мінімум”, під “прожитковим мінімумом” розуміють вартісну
величину достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження
його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів і мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
27
Постанова “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016р. №399”
№385 від 31 травня 2017р.
28
Інформація щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму за червень 2018р. – Мінсоцполітики,
19 липня 2018р., https://www.msp.gov.ua/news/15627.html.
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• ɞɥɹɞɿɬɟɣɜɿɤɨɦɞɨɪɨɤɿɜ±ɝɪɧ
• ɞɥɹɞɿɬɟɣɜɿɤɨɦɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜ±ɝɪɧ
• ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɦɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ±ɝɪɧ ɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɥɚɬɟɠɿɜ±
ɝɪɧ 
• ɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɜɬɪɚɬɢɥɢɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ±ɝɪɧ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɱɟɪɜɟɧɶ ɪ  ɝɪɧ 
ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɡɚɧɢɠɟɧɨ ɭ  ɪɚɡɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɣɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɪɨɡ
ɦɿɪɨɦ ɚɛɨ ɧɚ   ɝɪɧ ɚ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɝɪɧ  ± ɭ  ɪɚɡɢ
ɚɛɨɧɚɝɪɧ
Ɉɬɠɟ ɹɤ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨɞɚɧɢɣ ɍɪɹɞɨɦ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɨɠɢɬ
ɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɯɨɱ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɚɥɟ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɦ ɜɿɞ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨ
ɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɿ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɿɫɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ
ɤɨɲɢɤɭɨɛɪɚɯɨɜɚɧɨʀɡɚɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢɫɩɨɠɢɜɱɢɦɢɰɿɧɚɦɢ
Ɉɤɪɟɦɨ ɫɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɭ ɪ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ
ɆɈɉɩɪɨɨɫɧɨɜɧɿɰɿɥɿɬɚɧɨɪɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢʋɡɚɹɤɨɸɍɤɪɚʀɧɚɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɚɤɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɦ ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɫɜɿɬɨɸ ɇɚ
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɰɿɜɢɬɪɚɬɢɭɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɦɭɦɿɧɿɦɭɦɿɬɚɤɿɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɨɜɩɨɜ
ɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ ɩɨɫɥɭɝɡɦɟɞɢɱɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɿɨɫɜɿɬɢɧɟɦɚɽɡɨɜɫɿɦ 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɑɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɳɨɪɨɡɦɿɪɢɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɡɚɪ
ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɪɨɡɦɿɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɫɿɦ¶ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɩɟɧɞɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ
ɐɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɿɡ ɫɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɳɨ ɩɟɧɫɿʀ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɢɩɥɚɬɬɚɞɨɩɨɦɨɝɢɳɨɽɨɫɧɨɜɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦɚɸɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɧɟ ɧɢɠɱɢɣ ɜɿɞ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɦ
ɉɪɨɬɟ ɜɫɭɩɟɪɟɱ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ29 ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɩɨɦɨɝ ɤɪɿɦ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɨɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɹɤ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɜɫɹ ɹɤ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɭ ɪ 30
ɹɤɢɣ ɽ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɦɟɧɲɢɦ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ȼɿɧ ɽ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ
29

Законам “Про прожитковий мінімум”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям”, “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”,
“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, “Про Державний
бюджет України”.
30
Використання гарантованого мінімуму замість прожиткового мінімуму, первісно визначеного в законі,
виправдовується складними фінансовими обставинами в країні. Його розмір щорічно встановлюється Законом про держбюджет, виходячи з реальних можливостей видаткової частини державного бюджету України.
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ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɰɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟ
ɧɢɣ ɧɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɧɿ ɱɢɧɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ
əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɜɚɥɿɞɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ  ɪɨɡɦɿɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɚ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɿɦ¶ʀ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɛɿɥɶɲɟ  ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɠɢɬ
ɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɞɥɹɫɿɦ¶ʀ
ɓɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɩɟɧɫɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɉɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ
ɜɫɭɩɟɪɟɱ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɫɿɦ¶ɹɦ ɬɚ ɫɿɦ¶ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɫɨɛɚɦ ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɬɚ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ
ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɩɟɧɫɿɣ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝ ȱ ɰɹ
ɧɨɪɦɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɫɚɦɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡ ɪ  Ⱦɿɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɿ ɬɡɜ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡɨɜɫɿɦ ɧɿɜɟɥɸɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɹɤɬɚɤɨɝɨ
Ɇɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɧɢɡɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɡɦɿɧ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞ
ɠɟɧɧɹ ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚɛɨɪɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ
ɩɨɫɥɭɝ ɚ ɬɚɤɨɠ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞ
ɠɟɧɧɹ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ³ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪ´ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ
ɿ ɜɤɨɬɪɟ ɣɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɪɟɝɭ
ɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɮɟɪɢ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɚ ɜɠɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ³ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɛɸɞɠɟɬɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɬɚɿɧɲɢɯɮɨɧɞɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´31
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶ
ɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɰɢɯ ɫɮɟɪɚɯ Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɥɢɲɟ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ
ɪ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɥɢ ɧɚ  ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ± ɧɚ 
ɜɢɳɨʀ±ɧɚ32
Ɉɬɠɟ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤ
ɬɢɜɧɨ ɧɟ ɡɞɚɬɟɧ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɭɫɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ
ɝɪɭɩɚɯɧɚɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɹɯ
31

Лист Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення №04-34/13-265258 від 21 листопада 2017р. Уповноваженому Верховної Ради України з прав
людини стосовно питань формування прожиткового мінімуму на 2018р. і кореляцію його розміру з фактичними
споживчими цінами.
32
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017р. – Держстат України, http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2017/ct/is_c/isc_u/isc2017m_u.html.
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У 2018р встановлено такі розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць:
¾ з 1 січня – 1 700 грн., з 1 липня – 1 777 грн., з 1 грудня – 1 853 грн.
Прожитковий мінімум – 2018 для основних соціальних і демографічних груп
населення:
1) дітей до 6 років:
• з 1 січня – 1 492 грн.;
• з 1 липня – 1 559 грн.;
• з 1 грудня – 1 626 грн.;
2) дітей, віком від 6 до 18 років:
• з 1 січня – 1 860 грн.;
• з 1 липня – 1 944 грн.;
• з 1 грудня – 2 027 грн.;
3) працездатних осіб:
• з 1 січня – 1 762 грн.;
• з 1 липня – 1 841 грн.;
• з 1 грудня – 1 921 грн.;
4) осіб, які втратили працездатність:
• з 1 січня – 1 373 грн.;
• з 1 липня – 1 435 грн.;
• з 1 грудня – 1 497 грн.
Мінімальна зарплата у 2018р. склала:
• у місячному розмірі – 3 723 грн;
• у погодинному розмірі – 22,41 грн.
Соціальні виплати сім’ям з дітьми
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Жінкам, які не є найманими
працівниками чи підприємцями, які сплачують соціальні внески у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається в
розмірі 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Термін, за який виплачується допомога, становить:
• 126 календарних днів за нормального перебігу пологів;
• 140 календарних днів – за ускладнених пологів;
• 190 календарних днів – для жінок-чорнобильців.
Отже, розмір допомоги по вагітності та пологах у 2018р.:
• з 1 січня – 1 850 грн. (126 днів); 2 055 грн. (140 днів); 2 789 грн (190 днів);
• з 1 липня – 1 933 грн. (126 днів); 2 148 грн. (140 днів); 2 915 грн. (190 днів);
• з 1 грудня – 2 017 грн. (126 днів); 2 240 грн. (140 днів); 3 040 грн. (190 днів).
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Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Розмір такої допомоги дорівнює двом прожитковим мінімумам на дитину відповідного
віку:
• з 1 січня – 2 984 грн. (діти до 6 років); 3 720 грн. (діти від 6 до 18 років);
• з 1 липня – 3 118 грн. (діти до 6 років); 3 888 грн. (діти від 6 до 18 років);
• з 1 грудня – 3 252 грн. (діти до 6 років); 4 054 грн. (діти від 6 до 18 років).
Допомога одиноким матерям
Виплачується як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку
та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї.
Максимальний розмір допомоги одиноким матерям у 2018р.:
• з 1 січня – 1 492 грн. (діти до 6 років); 1 860 грн. (діти від 6 до 18 років);
1 762 грн. (діти від 18 до 23 років, які навчаються);
• з 1 липня – 1 559 грн. (діти до 6 років); 1 944 грн. (діти від 6 до 18 років);
1 841 грн. (діти від 18 до 23 років);
• з 1 грудня – 1 626 грн. (діти до 6 років); 2 027 грн. (діти від 6 до 18 років);
1 921 грн. (діти від 18 до 23 років).
Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
Виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним розміром доходу сім’ї у розрахунку на одного її члена.
Максимальний розмір у 2018р.:
• з 1 січня – 746 грн. (діти до 6 років), 930 грн. (діти від 6 до 18 років);
• з 1 липня – 779,5 грн. (діти до 6 років), 972 грн. (діти від 6 до 18 років);
• з 1 грудня – 813 грн. (діти до 6 років), 1 013,5 грн. (діти від 6 до 18 років).
Аналогічним буде і мінімальний розмір аліментів у грошовій сумі, у разі його стягнення
з одного з батьків.
Допомога малозабезпеченим сім’ям
Розмір державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям дорівнює різниці між рівнем
забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованим мінімумом) і середньомісячним
сукупним доходом сім’ї.
Відповідно до Закону “Про Державний бюджет на 2018р.” формула розрахунку рівня
забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги
малозабезпеченим сім’ям залишилася незмінною:
• для працездатних осіб – 21% прожиткового мінімуму;
• для дітей – 85% прожиткового мінімуму;
• для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% прожиткового мінімуму.
Отже, гарантований мінімум у 2018р. для розрахунку допомоги малозабезпеченим
сім’ям:
з 1 січня
• для працездатних: 370,02 грн.;
• для дітей до 6 років: 1 268,20 грн.;
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• для дітей від 6 до 18 років: 1 581 грн.;
• для осіб, які втратили працездатність: 1 373 грн.
з 1 липня:
• для працездатних: 386,4 грн.;
• для дітей до 6 років: 1 325,15 грн.;
• для дітей від 6 до 18 років: 1 652,4 грн.;
• для непрацездатних: 1 435 грн.
з 1 грудня:
• для працездатних: 403,41 грн.;
• для дітей до 6 років: 1 382,1 грн.;
• для дітей від 6 до 18 років: 1 722,95 грн.;
• для непрацездатних: 1 497 грн.
Розмір державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018р. не може бути більше
75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Мінімальна пенсія
Законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено, що
мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років
страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом. У разі збільшення прожиткового мінімуму
збільшується і розмір мінімальної пенсії за віком з дня, з якого збільшився розмір
прожиткового мінімуму.
Отже, мінімальна пенсія у 2018р. становитиме:
• з 1 січня – 1 373 грн.;
• з 1 липня – 1 435 грн.;
• з 1 грудня – 1 497 грн.
Розмір соціальної допомоги тим, хто не має права на пенсію внаслідок відсутності
необхідного страхового стажу, також залежить від прожиткового мінімуму для
непрацездатних. Він становить:
• особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня”,
на одну дитину померлого годувальника – 100%, на двох дітей – 120%, на трьох
і більше дітей – 150%;
• особам з інвалідністю II групи – 80%;
• особам з інвалідністю III групи – 60%;
• священнослужителям, церковнослужителям та особам, які не менше 10 років
до набуття чинності Законом “Про свободу совісті та релігійні організації”
займали виборні або за призначенням посади в релігійних організаціях, офіційно
визнаних в Україні та легалізованих відповідно до законодавства України,
за наявності архівних документів або свідчень, що підтверджують факт такої
роботи – 50%;
• особам, які досягли 65 років – 30%.
З 1 січня розмір допомоги тим, хто не має права на пенсію, але досяг 65 років складе
411,9 грн.; з 1 липня – 430,5 грн.; з 1 грудня – 449,1 грн.
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ɓɨɠɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɹ ɡɚ ɜɿɤɨɦ
ɪɨɡɦɿɪ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɩɨɦɨɝ ɬɨ ɹɤ
ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɍɪɹɞɭ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɭ ɛɿɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ Ɍɨɞɿ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚ ɫɬ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ³«ɤɨɠɟɧ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɿ ɫɜɨɽʀ ɫɿɦ¶ʀ«´
ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɽ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɨɞɹɝ ɠɢɬɥɨ
Ɋɨɡɦɿɪ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜ ɬɚɤɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɭɞɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɬɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧ ɳɨ ɜɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ
ɯɪɨɤɿɜɊɨɡɦɿɪɢɩɟɧɫɿɣɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɩɨɦɨɝɬɚɤɨɠɜɿɞɫɬɚɜɚɬɢɦɭɬɶɜɿɞɪɨɫɬɭ
ɰɿɧɳɨɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɭɛɨɠɿɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ⱦɿʀ ɍɪɹɞɭ ɡ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɪɚɡɿ ɨɫɤɚɪɠɭɸɬɶ ɫɭɞɨ
ɜɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ Ɍɚɤ  ɫɟɪɩɧɹ ɪ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜ
ɧɢɣ ɫɭɞ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɦ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ ³ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ
ɤɨɲɢɤɚ´ɜɍɤɪɚʀɧɿ33ɋɭɞɜɢɡɧɚɜɧɟɡɚɤɨɧɧɨɸɿɧɟɞɿɣɫɧɨɸɉɨɫɬɚɧɨɜɭɄɆɍʋ34
ɹɤɨɸ ɜɩɟɪɲɟ ɡ ɪ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣ ³ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɤɨɲɢɤ´ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɧɨɜɢɣ
³ɫɩɨɠɢɜɱɢɣɤɨɲɢɤ´±ɰɟɩɪɨɫɬɟɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹɚɧɚɥɨɝɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɳɟɭɪ
ɚɫɚɦɟɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɣɦɚɥɨɫɹɍɪɹɞɨɦɮɨɪɦɚɥɶɧɨɧɟɝɥɚɫɧɨɿɛɟɡɛɭɞɶɹɤɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɳɨɽɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɬɚɁɚɤɨɧɭ³ɉɪɨɞɟɪɠɚɜɧɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɬɚɞɟɪɠɚɜɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɝɚɪɚɧɬɿʀ´
³ȼɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢ ɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɬɚ ɡɚɧɢɠɟɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɠɢɬɬɹ ɍɪɹɞ ɬɚ
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɧɹɥɢ ɡ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭ
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɥɸɞɢɧɢɜɍɤɪɚʀɧɿɁɚɧɚɫɥɿɞɤɨɦɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɜɦɿɫɬɭɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨɤɨɲɢɤɚ
ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
ɝɪɧɧɚɪȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɍɪɹɞɥɟɝɚɥɿɡɭɽɿɥɸɡɿɸɳɨɫɚɦɟɝɪɧ±
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨɠɢɬɬɽɜɨɝɨɪɿɜɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿ´35
33

У 2015р. Кабінет Міністрів програв дві судові справи про необхідність перегляду прожиткового мінімуму і змісту “споживчого кошика” за позовом правозахисника С.Батрина. Незважаючи на те, що рішення
набуло законної сили та підлягає виконанню, Уряд подав касаційну скаргу до Вищого адміністративного
суду і просив зупинити перегляд прожиткового мінімуму в Україні. Однак, і суд касаційної інстанції відмовив
Кабінету Міністрів в задоволенні такого клопотання. Рішення суду підлягає примусовому виконанню.
У листопаді 2017р. Вищий адміністративний суд України задовольнив касаційну скаргу Уряду на судові
рішення, які зобов’язали його переглянути споживчий кошик і прожитковий мінімум в Україні. Таким чином,
ВАС скасував рішення всіх судів нижніх інстанцій, які зобов’язали Кабмін переглянути українські соціальні
стандарти. При цьому, суд передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
34
Постанова Кабінету Міністрів Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих
товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення № 780 від 11 жовтня 2016р.
35
Суд відкрив провадження у справі про перегляд вмісту “споживчого кошика” українця. Перше засідання сьогодні. – Юридичний блог, 24 травня 2017р., http://open-court.org/news/13562; http://open-court.org/upload/
medialibrary/380/380d4ae1e907ab9f550c2fa67031312b.png.

a 203 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

ȼɤɚɡɚɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɜɿɞɦɨɜɢɜ ɭ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɤɚɪɝ Ʉɚɛɦɿɧɭ ɬɚ ɆȿɊɌ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɉɤɪɭɠɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ
ɦɄɢɽɜɚɜɿɞɤɜɿɬɧɹɪ36
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ37 ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶ ɬɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨʀ ɩɥɚɬɢ38 Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɩɨɜɿɥɶɧɟ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɬɟ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸɨɡɧɚɱɚɽɡɧɢɠɟɧɧɹʀʀɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ³ɰɿɧɧɨɫɬɿ´
Темпи зростання/зниження середньомісячної номінальної та
реальної заробітної плати

грн.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
36

2 250
2 648
3 041
3 282
3 480
4 195
5 183
7 104
8 101

% до відповідного
періоду попереднього
року
Номінальна

Реальна

117,6
117,7
114,8
107,9
106,0
120,5
123,5
137,1
126,4

110,2
108,7
114,4
108,2
93,5
79,8
109,0
119,0
111,2

Індекс споживчих цін (інфляції)39

Загальний

Продукти
харчування

Одяг

109,1
104,6
99,8
100,5
124,9
143,3
112,4
113,7
113,6

110,9
104,4
97,9
97,8
112,2
145,9
109,0
112,9
115,4

103,9
101,6
98,9
97,0
102,0
133,1
116,1
102,4
101,6

Житло,
вода,
електроенергія
109,4
117,1
102,6
100,3
116,2
215,8
135,1
126,7
107,1

Транспорт
109,6
117,6
108,2
102,0
124,5
136,8
106,5
114,2
115,0

Рішення суду набрало чинності. – Дзеркало тижня, 7 серпня 2018р., https://dt.ua/ECONOMICS/sudoprilyudniv-rishennya-yakim-viznav-spozhivchiy-koshik-nezakonnim-284992_.html; https://dt.ua/ECONOMICS/sudvidkriv-provadzhennya-u-spravi-pro-pereglyad-zmistu-spozhivchogo-koshiku-243384_.html; https://dt.ua/ECONOMICS/apelyaciyniy-sud-pidtverdiv-obov-yazok-kabminu-pereglyanuti-prozhitkoviy-minimum-191350_.html.
37
Номінальна заробітна плата – це грошова сума, нарахована працівнику за виконану роботу. Вона
відображає витрати роботодавця на працю, має значення насамперед для роботодавця та держави, оскільки
є безпосереднім об’єктом оподаткування та стягнення внесків до фондів соціального страхування.
38
Реальна заробітна плата – це реальна купівельна спроможність грошової суми, отриманої працівником
за виконану роботу. Вона визначається як різниця між сумою номінальної заробітної плати і сукупною сумою
стягнень (податків, відрахувань до соціальних фондів та ін.), проіндексована відповідно до коефіцієнта
інфляції. Реальна заробітна плата відображає сукупність матеріальних, культурних благ, а також послуг, які
може придбати працівник на номінальну заробітну плату.
39
Треба пам’ятати, що реальне зростання цін є ще вищим, оскільки залежить від структури споживання
кожного окремого домогосподарства, де реальні витрати можуть значно відрізнятися від споживчого набору,
за яким розраховується індекс споживчих цін. До того ж тарифи на електроенергію і газ постійно підвищуються.
Крім того, підвищення пенсій і соціальних гарантій, за оцінками експертів, призведе до росту інфляція ще
на 10-13% на кінець 2018р., що є майже вдвічі вищим за цільовий показник НБУ в 6%±2 в.п. (грудень 2018р.
до грудня 2017р.). Докладно див.: Україна 2017-2018: нові реалії, старі проблеми. Аналітичні оцінки. –
Центр Разумкова, http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Pidsumky_ukr_eng.pdf; Правління Національного
банку затвердило і передало на розгляд Раді Національного банку Пропозиції до Основних засад грошовокредитної політики на 2018р. та середньострокову перспективу. Цей документ передбачає незмінність
і послідовність монетарної політики на основі режиму таргетування інфляції у середньостроковій
перспективі. – Прес-реліз НБУ, 14 липня 2017р., https://bank.gov.ua/article/51942251?annId=51942252.
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Ɋɨɡɦɿɪɪɟɚɥɶɧɨʀɡɚɪɩɥɚɬɢɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɜɟɥɢɱɢɧɢɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ
ɿ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ əɤɳɨ ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪ
ɩɥɚɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɩɪɢɪɿɫɬ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɡɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ʀʀ ɪɟɚɥɶɧɚ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɧɟɫɭɬ
ɬɽɜɨəɤɩɪɚɜɢɥɨɬɚɤɚɫɢɬɭɚɰɿɹɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɭɦɨɜɚɯɿɧɮɥɹɰɿʀɳɨɛɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɫɩɨɠɢɜɱɢɯɰɿɧ
ȼɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɽɬɚɤɨɠɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɚɡɦɿɧɚɪɟɚɥɶɧɨʀɬɚɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɑɚɫɬɨɡɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀɡɚɪɩɥɚɬɢɪɟɚɥɶɧɚɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹɬɨɞɿ
ɤɨɥɢ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɹɤɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɲɜɢɞɲɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɧɿɠ
ɪɟɚɥɶɧɚɡɚɪɨɛɿɬɧɚɩɥɚɬɚɿɡɚɞɟɹɤɢɦɢɩɨɡɢɰɿɹɦɢɲɜɢɞɲɟɧɿɠɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ
Ɍɚɤ ɿɧɮɥɹɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɪ ɛɭɥɚ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɜ ȯɜɪɨɩɿ Ɋɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ ɞɨɫɹɝɥɨ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ
ȯɜɪɨɩɢɿɋɇȾ± ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚɩɪɨɝɧɨɡɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɇȻɍ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɦɭ ɤɨɲɢɤɭ ±  ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɛɿɥɶɲɢɥɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ
ɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɱɨɝɨɜɨɧɢɛɭɥɢɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿɧɚɤɿɧɰɟɜɨɝɨɫɩɨɠɢɜɚɱɚ
ɏɨɱɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɚɤɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɹɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ȼȼɉɿɿɧɮɥɹɰɿɹɿɧɲɿɱɢɧɧɢɤɢɬɚɤɨɠɦɚɸɬɶɡɧɚɱɟɧɧɹɏɨɱɚɜɍɤɪɚʀɧɿɬɟɦɩɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɬɟɦɩɢ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɨɞɧɚɤ ɱɚɫɬɤɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ȼȼɉ ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ
ɉɪɢɱɢɧɨɸɰɶɨɝɨɫɤɨɪɿɲɟɡɚɜɫɟɽɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹɮɚɤɬɨɪɿɜɡɧɢɠɟɧɧɹɜɢɦɨɝɞɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɚɬɚɤɨɠɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣɬɢɫɤɡɛɨɤɭɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɢɧɤɿɜɳɨɡɦɭɲɭɽɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢɩɪɢɛɭɬɨɤɜɿɞɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɟɥɢɤɢɯɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ
ɧɚɤɨɪɢɫɬɶɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ
Продуктивність праці в Україні40
159,2

159,4

158,9

158,8

162,8
157,4

151,3
56 274

15 425

2010

59 193

16 067

2011

59 241

15 709

2012

59 963

16 223

2013

Продуктивність праці (в постійних цінах 2010р., грн.)

58 982

15 229

2014

58 431

15 979

2015

60 534

16 930

2016

Індекс продуктивності праці зайнятих, %

Продуктивність праці на одного зайнятого (у постійних цінах 2010р., грн.)
40

Продуктивність праці та продуктивність капіталу. – МЕРТ, 2017р., http://www.me.gov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-UA&id=d5f5b5a2-7689-488d-afab-6420bb349679&title=ProduktivnistPratsiTaProduktivnistKapital
uU2015-Rotsi.
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Середня заробітна плата в Україні41, грн.
2014р.
січень

3 148

лютий

3 189

2015р.

2016р.

2017р.

2018р.

3 455

4 362

6 008

7 711

4 585

3 633

березень

3 398

квітень

3 432

3 998

травень

3 430

4 042

3 601

липень

3 537

серпень

3 481

жовтень

3 509

листопад

3 534

41

4 895

4 299

4 390

6 752

8 382

8 480

6 840

8 735

5 337

7 360

9 141

5 374

7 339

9 170

5 202

7 114

5 358

7 351

4 532

5 350

7 377

4 498

5 406

4 343

4 012

7 828

6 659

4 984

4 205

3 370

вересень

грудень

4 920

3 863

червень

6 209

5 230

7 479

6 475

8 777

Джерело: Експрес-випуски Держстату, http://www.ukrstat.gov.ua; Середня заробітна плата. – Мінфін,
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average.
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5.4. Доходи, витрати та заощадження домогосподарств
Ⱦɨɯɨɞɢ ɇɚɹɜɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɨɲɬɢ ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɚ
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ  ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ Ɍɨɦɭ ɪɿɜɟɧɶ ɰɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɚɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɜɚɪɬɿɫɧɭɨɰɿɧɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɇȻɍ ɭ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥɿ ɪ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭ
ɜɚɥɢ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɯɨɱɚ ɣ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɞɨ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥɭ ɪ 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɟɹɤɟ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɭ ɪ
ɞɨ  ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ  ʀʀ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɛɭɜɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɬɚɫɬɚɧɨɜɢɜɜɩ
Заробітна плата42
2015
Номінальна
середньомісячна
на одного
працівника, грн.

2016

4 195

%
Реальна
середньомісячна,
%

5 183

2017
7 104

2018 (1-4 місяць)
8 101

120,5

123,6

137,1

126,4

79,8

109,0

119,1

111,1

Наявний дохід43
Середньомісячний наявний дохід у
розрахунку на одну особу

Наявний дохід

Млрд. грн.

% до попереднього року

Грн.

% до попереднього року

Темпи зростання
(зниження) реального
наявного доходу
населення44
% до попереднього
року

2012

1 149,2

114,6

2 100,5

114,9

113,5

2013

1 215,5

105,8

2 226,6

106,0

101,9

2014

1 151,7

99,2

3 231,8

99,6

91,0

2015

1 362,6

118,3

2 650,3

118,8

73,4

2016

1 582,3

116,1

3 090,0

116,6

107,3

2017

1 944,3

122,9

3 632,7

121,4

100,2

42

Основні соціально-економічні показники України за січень-квітень 2018р. – Держстат України, http://www.
ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2018/soes/ukr/osep/osep_04_2018.pdf.
43
Там само.
44
Наявний дохід населення України. Укрстат – http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdn/ndn/ndn_u/
ndn0118_u.html.
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Доходи населення – це сукупність грошових коштів і натуральних надходжень,
спрямованих на підтримку фізичного, морального, економічного та інтелектуального
стану людини і на задоволення їх потреб. Вони формуються за рахунок оплати, виплати
соціальних фондів (регіональних, місцевих, а також фондів споживання підприємств і
організацій), підприємницьких доходів, доходів від особистого підсобного господарства
та індивідуальної трудової діяльності, доходів від інших джерел.
Наявні доходи населення – частина особистих доходів громадян, що залишається
після сплати податків (індивідуального прибуткового і на соціальне страхування), а також
сумарні доходи населення, які воно використовує на власний розсуд.
Статистика України визначає наявний дохід як максимальний обсяг грошових доходів, які можуть бути використані домогосподарствами на придбання споживчих товарів
та оплату послуг. Він охоплює: оплату праці, прибуток, змішаний дохід, сальдо доходів
від власності, соціальну допомогу, інші одержані поточні трансферти, за винятком сплачених, зокрема поточних податків на доходи та майно.
Номінальні доходи – грошові доходи.
Наявні реальні доходи – це номінальні доходи, скориговані на зміни цін на товари
і тарифів на послуги. Їх величина залежить від величини номінальних доходів та інфляції. Індекс споживчих ціп впливає на купівельну спроможність номінальних доходів.
ɉɿɫɥɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭ ɪ ɪɿɜɟɧɶ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɱɚɜ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢɫɶ
ɭ ɪ ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɭɲɨɜɢɦɢ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɜ ɦɿɫɹɰɶ ɧɢɠɱɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ
ɦɿɧɿɦɭɦɭɦɚɽɫɬɚɥɭɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹɿɭɪɞɨɫɹɝɥɚɧɚɣɧɢɠɱɨɝɨɪɿɜɧɹ±
 ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɪɨɬɟ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɞɭɲɨɜɢɦɢ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɜ ɦɿɫɹɰɶ ɧɢɠɱɢɦɢ ɮɚɤɬɢɱ
ɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɜɢɫɨɤɨɸ ȼɨɧɚ ɞɨɫɹɝɥɚ
ɫɜɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɭ ɪɪ ɤɨɥɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ   ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɚɥɢ ɞɨɯɨɞɢ
ɧɢɠɱɟ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɿ ɭ ɪ ɯɨɱɚ ɿ ɫɭɬ
ɬɽɜɨ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɩɪɨɬɟ   ɦɥɧ ɨɫɿɛ  ɦɚɸɬɶ ɞɨɯɨɞɢ ɧɢɠɱɟ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭ ɬɚɛɥɢɰɹ³Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹɠɢɬɬɽɜɨɝɨɪɿɜɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ´ 
Ⱦɨɯɨɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɭ ɪ ɱɟɪɟɡ ɝɥɢɛɨɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ
ɪɟɰɟɫɿɸ ɿ ɜɢɫɨɤɭ ɿɧɮɥɹɰɿɸ ɉɨɦɿɪɧɚ ɛɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɛɚɧɤɨɦɡɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸ45 ɡɪɨɫɥɚɡɭɪɞɨɭɪɬɨɞɿ
ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɟɧɲɟ  ɧɚ ɞɟɧɶ ɡɚ ɩɚɪɢɬɟɬɨɦ ɤɭɩɿɟɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɪ ɡɪɿɫ ɡ  ɭ ɪ ɞɨ  ɭ ɪ Ɋɟɚɥɶɧɿ
ɞɨɯɨɞɢ ɩɨɱɚɥɢ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɡ ɪ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɇɚɹɜɧɢɣ
ɞɨɯɿɞ´ɫ ȱɧɮɥɹɰɿɹɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɶɿɡɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɪɞɨɭɪ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɜɚɥɸɬɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɨʀ ɦɨɧɟɬɚɪ
ɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɨɞɿ ɹɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ  ɭ ɪɿɱɧɨɦɭ
ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɿɭɝɪɭɞɧɿɪ
45

Україна, Економічний огляд. – Світовий банк, 4 квітня 2017р., http://pubdocs.worldbank.org/en/
818761491297156049/Ukraine-Economic-Update-April-2017-uk.pdf.
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Диференціація життєвого рівня населення
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими
законодавчо встановленого прожиткового мінімуму:
млн. осіб

3,6

3,2

3,8

3,5

3,2

2,5

1,5

0,9

% загальної чисельності
населення

8,6

7,8

9,0

8,3

8,6

6,4

3,8

2,4

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими
фактичного прожиткового мінімуму:
млн. осіб

…

…

…

…

6,3

20,2

19,8

13,5

% загальної чисельності
населення

…

…

…

…

16,7

51,9

51,1

34,9

середньорічний розмір
законодавчо встановленого
прожиткового мінімуму
(в середньому на одну особу
в місяць, грн.)

843,2

914,1

1 042,4

1 113,7

1 176,0

1 227,3

1 388,1

1 603,7

середньорічний розмір
фактичного прожиткового
мінімуму (в середньому на
одну особу в місяць, грн.)

…

…

…

…

1 357,6

2 257,0

2 646,4

2 941,5

Квінтильний коефіцієнт
диференціації загальних
доходів населення, разів

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Квінтильний коефіцієнт
фондів (по загальних
доходах), разів

3,5

3,4

3,2

3,3

3,1

3,2

3,0

3,3

46

ɋɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɧɚɹɜɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɪ ɜɩɚɜ ɞɨ  ɚ ɱɚɫɬɤɚ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɥɢɲɟ  ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɑɟɯɿʀ ±  ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ±
 ɭ ɒɜɟɰɿʀ ±  ɐɟ ɡɧɟɤɪɨɜɥɸɽ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɬɚ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸɜɤɪɚʀɧɿ
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ ɇȻɍ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɨɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɸ ɬɪɭɞɨɜɨɸ
ɦɿɝɪɚɰɿɽɸ47 Ɉɫɬɚɧɧɽ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɬɢɫɤ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿ ɩɥɚɬɢ ɜ ɛɿɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɱɟɪɟɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ
ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɡɚɪɩɥɚɬ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɤɪɚʀɧ Ɍɚɤ ɇȻɍ
ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɤɪɚʀɧɢ ± ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ  ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɧɢɠɭɜɚɥɨɫɹ ɞɨ
ɫɟɪɟɞɢɧɢɪɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɱɟɪɟɡɩɪɨɰɟɫɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɡɚɪɩɥɚɬɜɍɤɪɚʀɧɿ48
46

Квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення – співвідношення мінімального рівня доходів
серед найбільш забезпечених 20% населення до максимального рівня доходів серед найменш забезпечених
20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних доходів.
47
Інфляційний звіт. – НБУ, липень 2018р., https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73913117.
48
Там само.
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Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɩɨɦɨɝ ɧɚ  ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ  ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹɦ ɩɟɧɫɿɣ ɪ Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɭɩɪɨ
ɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɶ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ ɭ ɧɚɬɭɪɿ
Ɍɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿɡ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɩɨɦɿɪ
ɧɢɦɢ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ± ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɿ ɡɦɿɲɚɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 
ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ  ɚ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡɧɢɡɢɥɢɫɹ ± ɧɚ  ɞɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɭ

2,9

2016

2017

Заробітна плата

35,9
1,8

3,7

12,5

16,8

18,4

33,8

34,1

43,8

46,5

49,8

Структура доходів населення49, %

2018 (І квартал)

Прибуток, змішаний дохід

Доходи від власності
Соціальні допомоги та інші поточні трансферти

ȼɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɮɨɧɿ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɫɩɪɢɹɥɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ
ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨɩɨɩɢɬɭ
ɇɚ ɠɚɥɶ ɜɚɝɨɦɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɫɬɚɽ ɡɚɪ
ɩɥɚɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ȼɨɧɚ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ȼȼɉ ɡɚ ɞɨɯɨɞɚɦɢ
ɍ ɪ ɧɚ ɧɟʀ ɩɪɢɩɚɥɨ  ɡɚɪɩɥɚɬɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ50 ɍ ɪ
ɱɚɫɬɤɚ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɜ ɬɱ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɐɟ ɧɚɣɜɢɳɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɜɫɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɇȻɍ ɡɧɚɱɧɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɬɶɫɹ ɣ ɭ 
ɪɪ Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯɫɭɫɿɞɚɯ ɬɚɤɨɠ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɟɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɥɚɬɨ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ Ɉɞɧɚɤ ɜɿɞɩɥɢɜ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɫɬɜɨ
ɪɸɽ ɡɧɚɱɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ɹɤ ɞɥɹ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢɜɰɿɥɨɦɭ
49

Соціально-економічний розвиток України за січень-квітень 2018р. – Держстат України, http://www.ukrstat.
gov.ua/operativ/infografika/2018/soes/ukr/sed/ser_04_2018.pdf.
50
Після запровадження безвізового режиму України з ЄС, Польща та Чехія, що мають значний попит
на робочу силу, спростили працевлаштування українців. Відповідно до оновлених даних у структурі
номінальних доходів українців частка коштів трудових мігрантів зросла з 6,9% у 2015р. до 9,4% у 2017р.
Див.: Перерахунок даних щодо приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017рр. – НБУ, Департамент
статистики та звітності, 2018р., https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66364144.
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ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɆɁɉ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɮɨɧɿ
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɬɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɦɬɚɩɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɞɥɹɬɢɯɯɬɨɩɪɚɰɸɽɩɿɫɥɹ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɛɟɪɟɝɥɨ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɞɨɯɨɞɿɜɧɚɫɟɥɟɧɧɹ±ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɩɨɦɨɝ ɫɟɪɟɞɧɹɦɿɫɹɱɧɚɩɟɧɫɿɹ
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɥɢɩɧɹ ɪ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ
ɧɚ 
Частка штатних працівників за рівнем заробітної плати51, %

2016

26,4
26,7
21,3

17,7
7,9

12,6

9,4

6,3

4,5

16,1
16,6

26,6
23,4

28,0

56,5

До 3 723 грн.
3 723-4 000 грн.
4 000-6 000 грн.
6 000-10 тис. грн.
Понад 10 тис. грн.

2017

2018

Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɦɚɽ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ɍɚɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɪɢɜɿ ɜɿɞ ³ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ´ əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ
ɦɿɧɿɦɭɦ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɹ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɚ ɡ ɬɢɦ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ  ɜɩ ɿ ɫɤɥɚɞɚɽ ɥɢɲɟ 
ɚɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚɩɟɧɫɿɹ±ɥɢɲɟ
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɪɩɥɚɬ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɡ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɨɫɹɝɥɚ ɦɚɣɠɟ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ  ɭ ɬɱ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɩɨɧɚɞ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ  ɇɚ  ɫɟɪɩɧɹ ɪ ɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɭɦɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɦɥɧ ɝɪɧ ɚɛɨ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɥɢɩɧɹɪ
Заборгованість з виплат заробітної плати за типами підприємств52
Усього
Млн. грн.
% до загальної
суми

у т.ч:
економічно активні

підприємствабанкрути

економічно
неактивні

2 733,6

1 564,2

754,3

415,4

100,0

57,2

28,4

14,4

51

Основні соціально-економічні показники України за січень-квітень 2018р.
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2018р. – Експрес-випуск Держстату України,
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/08/133.pdf.

52
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Ɂɧɚɱɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɣ ɿɧɲɿ ³ɪɨɡɪɢɜɢ´ ɳɨ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɡɶɤɨʀ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɪɟɝɿɨɧɚɯɱɢɝɚɥɭɡɹɯɞɟɡɚɪɨɛɿɬɧɿɩɥɚɬɢɫɭɬɬɽɜɨɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶɫɹɫɟɪɟɞɧɿɦ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ³ɬɿɧɶɨɜɚ´ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɪɨɥɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚ ɬɨɦɭ ɣ ɫɭɦɧɿɜɧɢɦɢ ɽ ɬɟɡɢ ɍɪɹɞɭ ɩɪɨ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸɜɢɩɥɚɬɡɚɪɩɥɚɬ³ɭɤɨɧɜɟɪɬɚɯ´ɬɨɳɨ53
Заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
в червні 2018р.54
Нараховано в середньому працівнику
% до
грн.

травня
2018р.

червня
2017р.

середнього
рівня в
економіці

мінімальної
заробітної плати
(3 723 грн.)

Усього

9 141

104,8

124,2

100,0

245,5

Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство

7 451

96,6

125,2

81,5

200,1

Промисловість

9 552

101,8

125,1

104,5

256,6

Будівництво

7 605

100,9

125,8

83,2

204,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

9 354

103,3

121,7

102,3

251,3

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

9 783

101,8

129,0

107,0

262,8

Тимчасове розміщування й організація
харчування

5 772

96,7

114,2

63,1

155,0

Інформація та телекомунікації

14 020

100,6

122,5

153,4

376,6

Фінансова та страхова діяльність

15 648

100,1

126,5

171,2

420,3

7 171

101,3

119,1

78,4

192,6

11 686

87,5

117,2

127,8

313,9

7 159

101,9

128,2

78,3

192,3

13 453

110,8

138,8

147,2

361,3

Освіта

8 553

122,9

119,6

93,6

229,7

Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги

6 194

107,8

116,9

67,8

166,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7 974

89,8

116,6

87,2

214,2

Надання інших видів послуг

7 964

99,8

124,3

87,1

213,9

Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування

53

Рівень тіньової економіки в Україні в 2017р. зменшився на 4 в.п. – Мінекономрозвитку. – Урядовий портал,
21 червня 2018р., https://www.kmu.gov.ua/ua/news/riven-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini-v-2017-roci-zmenshivsyana-4-vidsotkovi-punkti-minekonomrozvitku.
54
Заробітна плата в липні 2018р. – Експрес-випуск Держстату України, http://www.ukrstat.gov.ua/express/
expr2018/08/134.pdf.
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Заробітна плата штатних працівників у регіонах у червні 2018р.55
Нараховано в середньому працівнику
% до
грн.

травня 2018р.

червня 2017р.

середнього рівня
в економіці

мінімальної
заробітної плати
(3 723 грн.)

Україна

9 141

104,8

124,2

100,0

245,5

Вінницька

8 166

108,4

126,9

89,3

219,3

Волинська

7 716

108,0

125,6

84,4

207,3

Дніпропетровська

9 065

103,9

127,0

99,2

243,5

Донецька

9 774

96,1

120,0

106,9

262,5

Житомирська

7 883

107,0

127,4

86,2

211,7

Закарпатська

8 719

109,6

128,2

95,4

234,2

Запорізька

8 923

104,2

126,9

97,6

239,7

Івано-Франківська

8 222

108,7

121,9

89,9

220,8

Київська

9 481

107,9

124,0

103,7

254,7

Кіровоградська

7 471

105,6

125,8

81,7

200,7

Луганська

7 927

108,1

133,4

86,7

212,9

Львівська

8 324

106,6

123,6

91,1

223,6

Миколаївська

8 635

109,1

125,8

94,5

231,9

Одеська

8 556

107,8

122,1

93,6

229,8

Полтавська

8 541

104,7

126,0

93,4

229,4

Рівненська

7 781

109,3

123,1

85,1

209,0

Сумська

7 601

103,9

123,2

83,2

204,2

Тернопільська

7 495

109,1

124,8

82,0

201,3

Харківська

7 789

105,4

120,4

85,2

209,2

Херсонська

7 471

106,4

120,3

81,7

200,7

Хмельницька

7 741

108,7

123,7

84,7

207,9

Черкаська

7 898

106,4

123,5

86,4

212,1

Чернівецька

7 485

110,5

122,2

81,9

201,1

Чернігівська

7 341

104,9

122,2

80,3

197,2

13 553

102,0

122,2

148,3

364,0

м.Київ
55

Заробітна плата в липні 2018р. – Експрес-випуск Держстату України, http://www.ukrstat.gov.ua/express/
expr2018/08/134.pdf.
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 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɉɪɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɿ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥɿ
ɪ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹ ɋɯɢɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɬɪɟɬɿɣ ɤɜɚɪɬɚɥ ɩɨɫɩɿɥɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
ɛɥɢɡɶɤɨɦɭɞɨɧɭɥɹ
Витрати та заощадження56, %
2016

2017

2018 (І квартал)

Придбання товарів і
послуг

89,7

90,6

92,7

Доходи від власності

0,8

0,7

0,8

Поточні податки на
доходи, майно

8,9

9,3

9,8

Заощадження

0,6

-0,6

-1,9

ɋɩɨɠɢɜɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ  ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɩɨɩɢɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɩɟɪɟɫɬɚɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɣɲɥɨ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɱɚɫɬɤɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɶ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɶ ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨ
ɞɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɦɨɠɥɢɜɟ
ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɧ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɭɲɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɞɨɯɨɞɿɜɜɢɬɪɚɬɿɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɫɭɬɬɽɜɿɡɦɿɧɢɜɦɚɫɨɜɢɯ
ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬ ɡ ɫɿɱɧɹ ɪ
ɩɨɱɚɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿɧɞɟɤɫɭ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɹɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɤɨɲɢɤɭ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬ
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɜ ɫɤɥɚɞ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɤɨɲɢɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɥɹɰɿɹ
ɫɤɨɪɨɬɢɜɲɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɨɜɚɪɿɜɩɨɫɥɭɝɡɞɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɑɚɫɬɤɢ ɰɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɤɨɲɢɤɚ ɬɟɩɟɪ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɚɥɟ ɣ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɢɯɪɚɯɭɧɤɿɜɳɨɞɨɜɢɬɪɚɬɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɧɚɫɩɨɠɢɜɱɿɬɨɜɚɪɢ
ɈɩɢɬɭɜɚɧɧɹȾɟɪɠɫɬɚɬɭ57ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɞɨɯɨɞɿɜɳɨɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ Ⱥɥɟ ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɽ
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɰɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɟ ɽ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦ ɱɢɦ ɜɢɳɟ ɞɨɯɿɞ
ɝɪɭɩɢ ɬɢɦ ɲɜɢɞɲɟ ɜɿɧ ɡɪɨɫɬɚɜ ɿ ɛɭɜ ɧɢɠɱɢɦ ɬɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ʀʀ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
ɍ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɝɪɭɩ ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɬɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɧɚɞ  ɞɨɯɨɞɿɜ ɉɪɨɬɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɪɭɩ ɭ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɞɨɯɨɞɿɜ
ɧɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹɡɱɨɬɢɪɶɨɯɭɪɞɨɞɜɨɯɭɪ
56

Джерело: Держстат України, http://www.ukrstat.gov.ua.
Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування
домогосподарств у січні 2018р.) Статистичний збірник. – Держстат України, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/
publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_sdurd2017pdf.pdf.
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Ȼɿɥɶɲɟ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɫɬɚɥɢ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ  ɜɩ  ɡɨɤɪɟɦɚ
ɧɚ ɥɿɤɢ  ɜɩ  ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ  ɜɩ  ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɥɿɤɚɪɟɧɶ  ɜɩ  ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ȼɿɞɪɚɡɭ ɧɚ  ɜɩ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɞɨ   ɧɚ ɤɭɩɿɜɥɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ± ɧɚ  ɜɩ ɞɨ  
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ± ɧɚ  ɜɩ ɞɨ   ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɚ
ɬɚ ɦɚɫɬɢɥɚ ± ɧɚ  ɜɩ ɞɨ   ɑɚɫɬɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ  ɜɩ
ɡɚɜɞɹɤɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɜɢɬɪɚɬɧɚɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɿɣɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɩ 
ȼɢɬɪɚɱɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɫɬɚɥɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɱɚɫɬɤɚ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ
 ɜɩ ɞɨ   ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɜɩ ɞɨ   ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ  ɜɩ
ɞɨ ɪɢɬɭɚɥɶɧɿɩɨɫɥɭɝɢ ɜɩɞɨ 58
ɉɨɫɬɭɩɨɜɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɯ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ *I. ɍɤɪɚʀɧɚ59 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɫɿɱɧɿɛɟɪɟɡɧɿ
ɪ Ɂɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɬɤɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɥɢ ɫɜɿɣ ɞɨɯɿɞ ɧɢɡɶɤɢɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɐɟɡɧɚɱɧɨɦɟɧɲɟɧɿɠɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣɭȱȱȱɤɜɚɪɬɚɥɿ ɪ ȼɬɿɦ ɱɚɫɬɤɚ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɚɨɳɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɸɱɢ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɨɸ   ɐɟ ɩɨɦɿɬɧɨ ɧɢɠɱɟ ɧɿɠ ɭ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥɿ
ɪ   ɑɚɫɬɤɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɪɨɤɨɜɿ ɞɟɩɨɡɢɬɢ ɚɛɨ ɩɥɚɧɭɸɬɶ
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɥɚɥɢɲɟ
Ɂɚɨɫɬɚɧɧɿɱɨɬɢɪɢɪɨɤɢɬɚɤɨɠɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹɩɨɜɿɥɶɧɟɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɫɟɪɟɞɧɶɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ Ɂɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ *I. ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɩɚɧɟɥɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɰɹ ɱɚɫɬɤɚ ɦɟɧɲɚ ɩɨɧɚɞ ɜɞɜɿɱɿ 60 Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ
ɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɢɬɨɦɨʀɜɚɝɢɜɢɬɪɚɬɧɚɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɧɟɝɚɬɢɜɧɿɬɟɧɞɟɧ
ɰɿʀɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɡɦɟɧɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɫɩɨɠɢɜɱɢɯɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯɜɢɬɪɚɬʀɯɩɢɬɨɦɚ
ɜɚɝɚ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɜɢɳɨɸ
ɹɤ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɬɚɤ ɿ ɤɪɚʀɧ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɑɚɫɬɤɢ
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɬɜɨɤɪɟɦɢɯɤɪɚʀɧ´ɫ 61
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿɫɩɨɠɢɜɱɢɯɜɢɬɪɚɬɜɢɫɬɭɩɚɽɩɟɜɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɪɿɜɧɹɠɢɬɬɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ±
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿɁɚɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɜɢɬɪɚɬɧɚɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦɨɠɧɚɨɰɿɧɢɬɢɪɿɜɟɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɚɝɚɥɨɦɁɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦɽɬɟɳɨɱɢɦɛɿɞɧɿɲɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɢɦ
ɜɨɧɨɛɿɥɶɲɟɜɢɬɪɚɱɚɽɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
58

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування
домогосподарств у січні 2018р.) Статистичний збірник. – Держстат України, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/
publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_sdurd2017pdf.pdf.
59
Споживчі настрої в Україні, березень 2018. – GfK, 27 квітня 2018р., https://www.gfk.com/uk-ua/rishennja/
press-release/cci-mar-2018.
60
Споживча панель. – GfK, https://www.gfk.com/uk-ua/vashi-zavdannja/spozhivcha-panel.
61
Як виглядає структура споживчих витрат у домогосподарствах України та окремих країн світу? –
Економічний дискусійний клуб, 1 червня 2018р., http://edclub.com.ua/analityka/yak-vyglyadaye-strukturaspozhyvchyh-vytrat-u-domogospodarstvah-ukrayiny-ta-okremyh-krayin.
a 215 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɠɢɬɬɹ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
ɽ ɧɢɡɶɤɨɸ ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɧɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ62 Ɋɟɲɬɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ ɧɚ
ɞɨɡɜɿɥɥɹɩɨɞɨɪɨɠɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɹɤɿɫɧɭɦɟɞɢɰɢɧɭɨɫɜɿɬɭɬɟɯɧɿɤɭɬɚɨɞɹɝ

Продукти харчування та безалкогольні напої

Одяг та взуття

Транспорт

Здоров’я

Зв’язок

Відпочинок та
культура

Освіта

Ресторани та
готелі

Інші товари та
послуги

Алкогольні
напої, тютюн та
наркотики
Житло, вода,
електроенергія,
газ та паливо
Меблі, побутова
техніка та поточне
обслуговування
побутової техніки

Споживчі витрати домогосподарств у окремих країнах ЄС у 2016р., %

Бельгія

13,4

4,3

5,2

24,5

6,2

11,0

6,5

2,2

8,4

0,4

6,4

12,6

Болгарія

19,5

3,2

8,4

19,3

5,0

14,0

н.д.

4,8

7,8

1,1

6,6

7,0

Чехія

16,0

3,6

3,5

25,6

5,5

9,8

2,3

2,7

8,7

0,5

8,7

8,0

Данія

11,4

4,2

3,2

29,1

5,0

11,8

2,9

2,2

10,9

0,8

6,3

11,9

Німеччина

10,6

4,5

8,5

23,9

6,8

14,4

5,4

2,9

9,1

0,9

5,4

13,0

Естонія

20,3

6,8

5,6

17,6

4,5

11,3

3,0

2,7

8,2

0,5

8,3

8,1

Ірландія

9,1

3,9

5,0

23,3

4,3

13,5

4,7

2,6

6,5

2,7

15,7

7,8

Греція

17,2

3,8

3,8

20,5

2,8

13,5

4,3

4,4

4,5

2,1

14,3

7,6

Іспанія

12,8

4,4

3,8

22,3

4,2

11,0

4,2

2,6

7,3

1,9

16,3

9,4

Франція

13,4

3,8

н.д.

26,5

4,9

13,2

4,2

2,6

8,0

0,5

7,0

12,1

Італія

14,2

6,2

5,9

23,6

6,2

12,2

3,4

2,3

6,6

1,0

10,2

9,9

Кіпр

14,3

4,9

7,9

15,9

4,3

12,1

5,0

3,1

5,8

2,7

17,2

8,8

Латвія

18,2

5,8

6,4

21,2

4,0

11,7

3,9

2,8

9,4

1,4

7,0

6,0

Литва

22,2

5,9

8,5

15,6

6,5

15,1

5,0

2,7

8,2

0,5

3,4

8,5

9,4

5,6

7,6

24,3

5,7

15,4

2,3

1,6

6,3

0,9

7,5

12,8

Угорщина

17,7

3,6

4,0

19,2

4,4

12,4

4,8

3,8

7,1

1,7

9,3

8,3

Мальта

12,3

4,6

3,2

10,4

7,0

12,0

4,6

3,6

10,1

1,8

19,3

11,1

Нідерланди

11,7

5,1

3,3

23,5

5,4

12,5

3,7

3,2

10,8

0,8

8,2

12,1

Австрія

9,7

6,1

6,1

22,4

6,6

11,9

3,8

1,8

10,1

0,9

13,3

10,1

Польща

17,1

5,2

3,1

21,2

5,3

12,1

5,1

2,4

7,9

1,0

3,2

13,0

Португалія

16,9

6,3

н.д.

18,8

5,1

12,7

4,8

2,4

6,1

1,2

11,8

10,6

Словения

14,8

5,5

5,1

19,7

5,0

15,9

4,0

3,0

8,5

1,3

7,3

10,0

Словаччина

17,8

4,0

4,4

24,4

6,0

7,5

2,5

3,4

10,2

1,6

6,0

11,3

Фінляндія

12,0

4,3

3,6

28,4

4,9

11,9

4,6

2,3

10,6

0,4

6,4

9,8

Швеція

12,3

4,8

3,6

26,0

5,4

12,7

3,5

3,0

11,0

0,3

6,4

10,9

Велика
Британія

8,1

5,5

4,2

27,0

4,8

13,4

2,8

2,0

9,5

1,8

9,5

13,0

12,2

4,9

5,0

24,5

5,5

12,9

3,9

2,5

8,5

1,2

8,6

11,5

Люксембург

ЄС-28
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 
Частки витрат на продукти харчування у загальних споживчих витратах
домогосподарств окремих країн63, %
2000

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Україна

68,6

62,1

58,8

57,1

56,7

57,4

56,9

55,2

55,5

56,7

57,2

53,4

Чехія

17,4

14,9

14,5

14,5

14,6

14,1

14,7

15,4

16,3

16,1

16,0

Польща

22,7

21,0

20,9

19,8

19,4

19,1

18,2

17,9

17,9

17,1

16,9

17,1

Болгарія

28,8

21,2

17,7

20,4

18,8

19,6

19,0

18,4

18,5

19,1

19,4

19,5

Білорусь

58,0

42,4

40,2

39,2

38,9

37,9

36,8

38,9

40,8

37,7

39,2

39,0

Росія

47,6

33,2

31,6

28,4

29,1

30,6

29,6

28,1

27,7

28,5

32,1

32,3

15.7

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ
ɄɚɡɚɯɫɬɚɧɊɨɫɿɹ ɽɛɿɥɶɲɫɩɿɜɫɬɚɜɧɨɸɿɡɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ
ɍ ɜɫɿɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɧɚɣɜɢɳɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɭ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɬɜɫɤɥɚɞɚɸɬɶɜɢɬɪɚɬɢɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɪɚʀɧ ȯɋ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɧɢɡɶɤɨɸɱɚɫɬɤɨɸɜɢɬɪɚɬɧɚɤɭɥɶɬɭɪɭɬɚɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤɪɟɫɬɨɪɚɧɢ
ɬɚɝɨɬɟɥɿ
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɠɢɬɥɨɜɨɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨ
ɪɟɫɭɪɫɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɫɟɪɟɞ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɇɚɣɦɟɧɲɭ ɱɚɫ
ɬɢɧɭ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ɭ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ  
ɚɧɚɣɜɢɳɭ±ɭɄɚɡɚɯɫɬɚɧɿ  
Ɂɜɿɬɢ Ɋɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɛɸɞɠɟɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɿɦ¶ʀ ɽ ɜɤɪɚɣ ɱɭɬɥɢɜɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ əɤɳɨ ɭ ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɭ ɪ ± 
ɬɨ ɭ ɪ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɞɨɪɿɜɧɹ ɑɚɫɬɤɚ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɹɤɿ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ
ɧɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ  ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ± ɡ 
ɭɪɞɨɭɪɬɚɞɨɭɪ64
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨɝɨ
ɤɥɭɛɭ65 ɿɫɧɭɽ ɬɿɫɧɢɣ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɞɨɦɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɸ ʀɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ Ɍɨɛɬɨ ɱɢɦ ɡɚɦɨɠɧɿɲɢɦɢ
ɽ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɢɦ ɦɟɧɲɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ʀɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
63

Як виглядає структура споживчих витрат у домогосподарствах України та окремих країн світу? –
Економічний дискусійний клуб, 1 червня 2018р., http://edclub.com.ua/analityka/yak-vyglyadaye-strukturaspozhyvchyh-vytrat-u-domogospodarstvah-ukrayiny-ta-okremyh-krayin.
64
У ситуації з бідністю в Україні відбулися позитивні зрушення, водночас рівень бідності за немонетарним
критерієм у 2017р. збільшився до 27%. – Рахункова палата, 12 вересня 2018р., http://www.ac-rada.gov.ua/
control/main/uk/publish/article/16757361.
65
Як виглядає структура споживчих витрат у домогосподарствах України та окремих країн світу? –
Економічний дискусійний клуб, 1 червня 2018р., http://edclub.com.ua/analityka/yak-vyglyadaye-strukturaspozhyvchyh-vytrat-u-domogospodarstvah-ukrayiny-ta-okremyh-krayin.
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Взаємозв’язок між рівнем доходів домогосподарств та
часткою витрат на харчування у окремих країнах світу
9,4

Люксембург

31 412

10,6

Німеччина

27 818

9,7

Австрія

26 660

Франція

13,4

Бельгія

13,4

24 924
24 468

Швеція

12,3

24 265

Фінляндія

12,0

24 138

Данія

11,4

23 587

Нідерланди

11,7

23 578

14,2

Італія

21 586

9,1

Ірландія

20 001
12,8

Іспанія

19 164

14,3

Кіпр

18 010

16,9

Португалія

16,0

Чехія

16 999
22,2

Литва

20,3

Естонія

17,1

Греція

17,2

11 034
3 870

Росія

Україна

15 400
14 539
13 442

18,2

Латвія

16 365
15 527

Польща

Казахстан

16 791

17,8

Словаччина

Білорусь

17 069

14,8

Словенія

Болгарія

17 302

19,5
32,3
39,0

2 460
1 486

46,0
53,4

1 145
Середньорічний рівень доходів у розрахунку на одного члена домогосподарства, €
Частка витрат на харчування, %
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 
Структура споживчих витрат, %

Споживчі витрати

Україна

ЄС-28

100

100

Білорусь
100

Казахстан
100

Росія
100

у т.ч.:
Продукти харчування

53,4

12,2

39,0

46,0

32,3

Алкогольні напої

3,1

3,9

3,3

1,9

3,1

Одяг і взуття

6,0

4,9

7,9

11,2

9,2

17,2

24,5

7,1

12,7

11,3

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка

1,8

5,5

6,0

5,8

5,9

Охорона здоров’я

4,5

3,9

4,6

1,9

3,6

Транспорт

3,9

12,9

7,9

13,3

Зв’язок

2,5

2,5

3,7

3,3

Відпочинок і культура

1,5

8,5

1,1

6,7

Освіта

1,1

1,2

2,4

0,8

Ресторани і готелі

2,4

8,6

2,5

3,5

Різні товари і послуги

2,7

11,5

2,9

7,1

Житло, вода, електроенергія

14,6

8,8

8,7

Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɜɢɫɨɤɭ ɱɚɫɬɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɿɜ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨ ɹɤɿɫɬɶ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
ɽ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ Ɂɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɪɚɰɿɨɧ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɦ66 ɬɚɛɥɢɰɹ ³ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪ
ɫɬɜɚɯ´ ɫ  Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɰɟ ɠɢɪɨɜɨɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɫɩɨ
ɠɢɜɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɯɥɿɛɚ ɤɚɪɬɨɩɥɿ Ⱥɥɟ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɪɚɰɿɨɧɿ
ɨɛɦɚɥɶ ± ɦ¶ɹɫɚ ɹɽɰɶ ɩɟɱɿɧɤɢ ɪɢɛɢ Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɝɭɛɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɧɚɞɢɬɹɱɟ67
ȾɚɧɿɊɚɯɭɧɤɨɜɨʀɩɚɥɚɬɢɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨɩɟɪɟɜɚɠɧɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɰɿɜɧɟɦɨɝɥɢ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɫɨɛɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɧɟ ɦɚɥɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ ɧɚ
ɪɿɤɌɪɟɬɶɨɸɡɚɩɨɲɢɪɟɧɿɫɬɸ ɚɥɟɦɨɠɥɢɜɨɝɨɥɨɜɧɨɸɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ Ɋɚɯɭɧɤɨɜɚ ɩɚɥɚɬɚ ɽ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɍɚɤ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɥɢ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɤɭɩɿɜɥɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟ
ɧɢɯɥɿɤɿɜɬɚɦɟɞɢɱɧɨɝɨɩɪɢɥɚɞɞɹɚ±ɞɥɹɨɩɥɚɬɢɩɨɫɥɭɝɥɿɤɚɪɹɬɚɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɭɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿɛɟɡɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀ 68
66

Борщ Я. 80% населення України живе за межею бідності. – ООН. – Радіо Свобода, 16 квітня 2016р.,
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26959841.html.
67
Там само.
68
Держстат України.
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Споживання продуктів харчування у домогосподарствах69,
в перерахунку в первинний продукт, у середньому за місяць
у розрахунку на одну особу
М’ясо і м’ясопродукти, кг

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5,1

5,1

5,0

5,1

4,9

4,6

4,7

4,7

Молоко і молочні продукти, кг

19,2

19,1

19,6

20,3

20,3

19,8

19,6

19,3

Яйця, шт.

20

20

20

20

20

19

19

20

Риба і рибопродукти, кг

1,8

1,7

1,7

1,8

1,6

1,2

1,2

1,3

Цукор, кг

3,0

3,2

3,1

3,0

3,0

2,8

2,7

2,8

Олія та інші рослинні жири, кг

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,5

1,5

Картопля, кг

7,7

7,9

7,8

7,1

6,9

6,6

6,7

6,4

Овочі та баштанні, кг

9,5

9,9

10,1

9,4

9,0

8,8

9,2

8,5

Фрукти, ягоди, горіхи,
виноград, кг

3,7

3,7

3,7

4,1

3,7

3,1

3,3

3,7

Хліб і хлібні продукти, кг

9,3

9,2

9,1

9,0

9,0

8,5

8,3

8,4

ɇɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɞɨɯɨɞɿɜ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɪɚʀɧ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɲɚɧɫɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ³Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɬɢɦɢ ɯɬɨ ɨɬɪɢɦɭɽ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɬɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɡ ɦɿɥɶɣɨɧɧɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɜɠɟ ɬɭɪɛɭɽ ɧɚɜɿɬɶ
Ɂɚɯɿɞ´70 ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ³ȱɧɞɟɤɫɭ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ´ *LQL
LQGH[  ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ71 ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɱɨɥɢɥɚ ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɪɚʀɧ ɞɟ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɛɚɝɚɬɢɦɢ
ɿ ɛɿɞɧɢɦɢ ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɜɪɿɡɤɚ ³Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȱɧɞɟɤɫɭ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ
ɛɚɧɤɭ´  Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ72 ɨɰɿɧɤɚ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɧɟ ɽ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸ əɤɳɨ ɧɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ
ɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɭɞɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ Ɍɚɤ ɧɚ ɮɨɧɿ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɭ  ɝɪɧ ɹɤɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ
ɨɤɥɚɞɢɞɟɹɤɢɯɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜɩɪɨɫɬɨɜɪɚɠɚɸɬɶ73
69

У ситуації з бідністю в Україні відбулися позитивні зрушення, водночас рівень бідності за немонетарним
критерієм у 2017р. збільшився до 27%.
70
5 лютого 2018р. на неформальній зустрічі “єврооптимістів” – депутатів Ради і різного роду активістів –
виступив посол Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі. Одна з його тез стосувалася нинішнього неприйнятного рівня соціальної нерівності в Україні. Докладно див.: Середній клас в Україні так і не народився: захід
озвучив невтішні цифри. – Znaj.ua, 8 лютого 2018р., https://znaj.ua/society/serednij-klas-v-ukrayini-tak-i-nenarodyvsya-zahid-ozvuchyv-nevtishni-cyfry.
71
Gini index. World Development Indicators. – The World Bank, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?
source=2&series=SI.POV.GINI&country=.
72
Див. Рівень нерівності в Україні просто неприйнятний – голова Представництва ЄС. – УНІАН, 1 березня
2018р., https://economics.unian.ua/finance/10026065-riven-nerivnosti-v-ukrajini-prosto-nepriynyatniy-golova-predstavnictva-yes.html; Лібанова Е. Україна: глибина нерівності. – Дзеркало тижня, 1 жовтня 2016р., https://dt.ua/
internal/ukrayina-glibina-nerivnosti-_.html.
73
Найбільший оклад – у глави НАК “Нафтогаз України” А.Коболєва – близько 1,600 млн. грн. Також у
ТОР-5 розмістилися глави “Укрзалізниці” (461 тис. грн.) та “Укрпошти” (333,44 тис. грн.) і два керівника
банків: Ощадбанку (200 тис. грн.) і НБУ (161,646 тис. грн.). Див. зокрема: Зарплата Коболева превышает
2 миллиона гривен в месяц. – Економічна правда, 27 січня 2017р., https://www.epravda.com.ua/
rus/news/2017/01/26/618807; Українські топ-чиновники отримують захмарні зарплати. Опубліковані дані. –
Повінь, 21 серпня 2017р., http://povin.com.ua/32051-21-08.html.
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Дослідження Індексу нерівності Світового банку
Світовий банк досліджував питання фінансової нерівності в 140 країнах світу
за двома показниками ступеня розшарування суспільства – Коефіцієнт Джині і
Коефіцієнт Пальма.
Коефіцієнт Джині є найбільш відомим і найчастіше використовуваним показником
нерівності доходів. Він підсумовує абсолютні відмінності між кожним попарним порівнянням доходів домашніх господарств. Дає статистичний показник нерівності доходів
від нуля – абсолютної рівності до одиниці – повної нерівності.
Коефіцієнт Пальма належить до групи показників нерівності доходів і включає співвідношення рівня доходів, які демонструють різни частини розподілу доходів. Коефіцієнт
Пальма розраховується як відношення загального доходу, отриманого в домашніх господарствах у верхніх 10% розподілу доходів, до загального доходу, отриманого в домашніх господарствах у нижніх 40% розподілу доходів. Цей коефіцієнт є чутливим лише
до змін у верхній і нижній частині розподілу доходів, таким чином, він є змістовною альтернативою коефіцієнту Джині.
Дослідники Світового банку визначили, що Південна Африка, Намібія і Гаїті є
серед найбільш нерівних країн з точки зору розподілу доходів. Водночас, Україну,
Словенію і Норвегію відносять до найбільш рівноправних націй у світі.
ȼɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɪɚɡ ɿɫɧɭɽ
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ Ɍɚɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ɜ
ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɽ ɞɭɠɟ ɪɨɡɲɚɪɨɜɚɧɢɦ ɚ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɞɨɜɨɥɿ ɩɨɦɿɪɧɢɣ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɬɢɦ ɳɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɤɪɚɣɧɿɯ ɝɪɭɩ ± ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɢɯ ɿ ɧɚɣ
ɛɿɞɧɿɲɢɯ ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɜɿɧɬɢɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɰɿɥɶɧɨɝɨ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɧɟ
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨɯɨɞɢ    ɧɚɣɛɿɞɧɿɲɢɯ ɿ    ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɢɯ ɥɸɞɟɣ
Ɍɨɦɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɲɚɪɤɭ ɞɭɠɟ ɡɚɦɨɠɧɢɯ ɱɢ ɧɚɜɩɚɤɢ ɞɭɠɟ ɛɿɞɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɪɨɞɢɧ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ  ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɨɰɿɧɤɢ
ɯɨɱɚɪɟɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɽɞɨɜɨɥɿɡɧɚɱɧɢɦ
ȼɢɫɨɤɚ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɦɚɽ ɞɨɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɟɮɟɤɬ74Ɍɚɤɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶɡɚɞɨɯɨɞɚɦɢ ɹɤɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɦɿɬɧɨɸ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɠɢɬɥɚ  ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɬɨɳɨ  ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɭ ɰɿɥɨɦɭ
ɩɪɚɜɚɧɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹɠɢɬɬɹɛɟɡɩɟɤɭ ɞɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɥɚɞɢ  ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɯ ɝɪɭɩ
74

Наприклад, надлишкову нерівність розглядають не тільки як загрозу економічному зростанню, але й як
загрозу економічній та соціальній безпеці держави. Див. Качинський А. Індикатори національної безпеки:
визначення та застосування їх граничних значень. – НІСД, 2013р., 104 с., http://www.niss.gov.ua/content/articles/
files/Kachunckuy_mon-e08dc.pdf.
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ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɚɤɬɢɜɭ±ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɤɥɚɫɭɋɚɦɟɡɣɨɝɨɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɟɮɟɤɬ
Ɂɚɥɢɲɚɸɱɢ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɩɪɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɧɟ
ɫɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ75 ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ ɳɨ ɬɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɫɟɪɟɞ
ɧɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɪɚɡɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ
ɞɟɪɠɚɜɭ ɡ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɨɸ ɳɨɞɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿɸ ɤɥɚɧɨɜɨ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɳɨ ɱɢɧɢɬɶ ɩɟɪɟɩɨɧɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɨɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɽ ɧɟɩɨɦɿɪɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɛɫɭɪɞɧɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɜɢɥɭɱɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɞɨɯɨɞɭɮɿɡɢɱɧɨʀɱɢɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɧɚɞɦɿɪɧɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹɿɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦɚɣɠɟɜɤɨɠɧɿɣɝɚɥɭɡɿ
ɬɚ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɹɤɿ ɡɪɨɫɥɢɫɹ ɡ ɜɥɚɞɨɸ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɛɿɡɧɟɫ ɿ ɤɨɲɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɜɨɸ ɤɨɪɢɫɬɶ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Ɉɞɧɨɫɬɚɣɧɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿɹɤɳɨ ɿ ɡɪɨɫɬɚɽ ȼȼɉ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɿɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɿɜ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɤɥɚɫɭ76
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɟɤɫɩɟɪɬɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɪɿɜɧɹ
ɫɜɨʀɯ ɞɨɯɨɞɿɜ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ77 ɜɢɹɜɢɥɨ ɳɨ ɜ  ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ
ɝɪɨɲɟɣ ɛɭɥɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɥɟ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɧɟ ɪɨɛɢɥɢ  ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɥɢ
ɫɨɛɿ ɜ ɧɚɣɧɟɨɛɯɿɞɧɿɲɨɦɭ ɤɪɿɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ Ʌɢɲɟ  ɦɚɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɝɪɨɲɟɣ
ɿɪɨɛɢɥɢɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ
ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɞɟɳɨ ɡɪɨɫɥɚ ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɹɤɿ ɱɟɪɟɡ
ɧɟɫɬɚɱɭɤɨɲɬɿɜɦɚɥɢɩɟɜɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɡɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦɞɿɬɟɣɧɟɦɨɝɥɢɞɚɜɚɬɢɞɿɬɹɦ
ɮɪɭɤɬɢ ɱɢ ɫɨɤɢ ±  ʀɠɭ ɚɛɨ ɝɪɨɲɿ ɧɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɿ ±  ɥɚɫɨɳɿ
ɯɨɱɚ ɛ ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ±  ɋɟɪɟɞ ɛɚɝɚɬɨɞɿɬɧɢɯ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ  ɧɟ ɦɚɥɢ
ɡɦɨɝɢɞɚɜɚɬɢɞɿɬɹɦɮɪɭɤɬɢɱɢɫɨɤɢ ɭɪ± ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢɩɪɨɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɚɜɚɬɢ ɞɿɬɹɦ ɥɚɫɨɳɿ ɯɨɱɚ ɛ ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ    ± ʀɠɭ ɚɛɨ ɝɪɨɲɿ
ɧɚɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɜɲɤɨɥɿ  
Ɂɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɨɧɚɞ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɫɩɪɹɦɭɜɚɥɢ ɛ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ± ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɞ  ɞɨ  ± ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɞɹɝɭ ɣ ɜɡɭɬɬɹ
ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ  ɜɩ ɬɚ  ɜɩ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɱɚɫɬɤɢ ɬɚɤɢɯ
ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɹɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢɥɢ ɛ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɞɹɝɭ ɣ ɜɡɭɬɬɹ
ɬɚ ʀɠɿ ɿ ɡɪɨɫɥɢ ɱɚɫɬɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɭɜɚɥɢ ɛ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɤɭɩɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɚ
ɩɨɤɭɩɤɭɩɨɛɭɬɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ
75

Більш детально див.: Середній клас в Україні: уявлення і реалії. Дослідження Центру Разумкова. –
Центр Разумкова, http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_Seredn_klas.pdf.
76
Чорна Н. Середній клас України: відновити втрачене. – Finance.ua, 14 вересня 2017р., https://news.finance.ua/
ua/news/-/410426/serednij-klas-ukrayiny-vidnovyty-vtrachene.
77
Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів у 2017р. – Держстат України,
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/virdg.htm.
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Розподіл домогосподарств за самооцінкою їх доходів78
Було достатньо і
робили заощадження

6,2
7,8
45,7

Було достатньо,
але заощаджень не робили

49,6
44,0

Постійно відмовляли в
найнеобхіднішому, крім харчування
Не вдалося забезпечувати
навіть достатнє харчування

38,1
4,1
4,5

2016р.
2017р.

ȱɡ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɭ ɹɤɢɯ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɧɚɜɿɬɶɞɨɫɬɚɬɧɽɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɜɚɠɧɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɭɜɫɿɯɝɪɭɩɚɯɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɿɫɰɹɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɚɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɞɿɬɟɣɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢɳɨ
ɜɫɟɠɬɚɤɢɦɚɥɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɯɚɪɱɭɜɚɬɢɫɹɝɚɪɹɱɢɦɢɫɬɪɚɜɚɦɢɳɨɞɧɹ
Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɜɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿȾɟɪɠɫɬɚɬɭɛɭɥɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɞɨ
ɹɤɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡɚ ɨɰɿɧɤɨɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɜɨɧɢ ɫɟɛɟ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɧɟɫɥɢ ɫɟɛɟ ɞɨ ɛɿɞɧɢɯ ɭ ɪ ±  
 ± ɞɨ ɧɟɛɿɞɧɢɯ ɚɥɟ ɳɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ   ɥɢɲɟ
  ±ɞɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɤɥɚɫɭ  ɿɡɨɜɫɿɦɧɟɡɧɚɱɧɟɱɢɫɥɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɡɚɦɨɠɧɢɦɢ Ɍɚɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ
ɜɫɿɯɝɪɭɩɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɿɫɰɹɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɚɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɞɿɬɟɣ
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ ɫɭɬɬɽɜɟ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɹɤɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɭ ɪɪ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɧɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɚɿɧɲɨɦɭɪɿɜɧɿɞɨɯɨɞɧɨʀɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ
ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ Ɍɚɤ ɡɚɩɚɫ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɟɤɬɨɪɭ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɜɢɱɟɪɩɚɧɨɳɨɩɨɫɢɥɸɽɡɚɝɪɨɡɢɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
Обмеження з боку макроекономічних умов і
попиту на людський капітал
Головна особливість поточної економічної ситуації полягає у тривалому спаді зростання
економіки. Головним чинником формування від’ємних темпів зростання ВВП стало скорочення приватного споживання домашніх господарств. За прогнозами НБУ, невисокі
темпи економічного зростання можуть зберегтися надовго79. Відповідно до попередніх
оцінок, у I кварталі 2018р. реальний ВВП виріс на 3,1% до попереднього року. До кінця
року очікується прискорення його зростання, зокрема завдяки ефекту бази порівняння:
на результатах II-IV кварталів минулого року позначилися наслідки припинення торгівлі з НКТ. Тому НБУ прогнозує, що у 2018р. економіка України зросте на 3,4%80.
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Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів у 2017р. – Держстат України,
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/virdg.htm.
79
Звіт про фінансову стабільність. – НБУ, червень 2018р., https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_
id=32236491.
80
Там само.
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5.5. Бідність та депривація
ɍ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ81 ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɟɬɚɩɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ʀʀ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɱɢɧɧɨʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ
ɞɨ ɧɟɦɨɧɟɬɚɪɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ Ɂ ɪ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɨɰɿɧɤɚɪɿɜɧɹɛɿɞɧɨɫɬɿɡɚɧɟɦɨɧɟɬɚɪɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɡɚɱɨɬɢɪɦɚɡɞɟɜ¶ɹɬɢɞɟɩɪɢɜɚɰɿɣ
ɡɝɿɞɧɨɡɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸȯɋȾɟɪɠɫɬɚɬɨɦɍɤɪɚʀɧɢ82ɹɤɿɪɚɧɿɲɟɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɨɰɿɧɤɚ
ɡɚɱɨɬɢɪɦɚɡɞɟɩɪɢɜɚɰɿɣ83
Терміни, що вживаються у Методиці комплексної оцінки бідності84
Бідність – неможливість підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному
суспільству в конкретний період.
Глибина бідності – відхилення величини доходів (витрат) осіб із категорії бідних
від визначеної межі бідності. Цей показник визначає, наскільки середні доходи (витрати)
бідного населення є нижчими від межі бідності.
Депривація – вимушене позбавлення особи внаслідок нестачі коштів можливості
задовольняти свої базові потреби через відсутність доступу до основних матеріальних
благ і соціальних ресурсів.
Монетарна бідність – нестача коштів для підтримання способу життя, притаманного
конкретному суспільству в конкретний період.
Межа монетарної бідності – рівень доходу (витрат), нижче якого є неможливим
задоволення особою основних потреб. Вартісне значення межі монетарної бідності є
основою для віднесення особи до категорії бідних.
Межа немонетарної бідності – наявність у особи певної (немонетарної) ознаки
належності до категорії бідних.
Немонетарна бідність – позбавлення або обмеженість доступу до матеріальних
благ / послуг для підтримання способу життя, притаманного конкретному суспільству в
конкретний період.
Рівень монетарної бідності – питома вага населення, в якого рівень споживання
(доходів, витрат) на одну особу є нижчим від визначеної межі бідності.
Рівень немонетарної бідності – питома вага населення, яке має визначені немонетарні ознаки належності до категорії бідних.
81

Розпорядження КМУ “Про схвалення Стратегії подолання бідності” №161 від 16 березня 2016р.
Методика комплексної оцінки бідності затверджена наказом Мінсоцполітики, МЕРТ, Мінфіна, Держстата,
НАН України №827/403/507/113/232 від 18 травня 2017р. – Держстат України, http://www.ukrstat.gov.ua/metod_
polog/menu/menu_/1_doh_uzh.htm.
83
У ситуації з бідністю в Україні відбулися позитивні зрушення, водночас рівень бідності за немонетарним
критерієм у 2017р. збільшився до 27%. – Рахункова палата, http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/
article/16757361.
84
Методика комплексної оцінки бідності, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17.
82
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Середній дефіцит доходу бідного населення – сума коштів, яких у середньому
не вистачає одній бідній особі до визначеної межі бідності.
Соціальне відчуження (відповідно до англійського exclusion) – суспільне явище
або ситуація, в якій громадяни не мають змоги користуватися соціальними правами, гарантованими їм законодавством (права на працю, гідні умови життя, доступ до отримання
соціальних послуг, медичної допомоги, освіти, послуг у сфері культури тощо).
Сукупний дефіцит доходу бідного населення – сума коштів, яких не вистачає бідному
населенню країни в цілому до визначеної межі бідності.
Ʉɥɚɫɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ± ɦɨɧɟɬɚɪɧɢɣ ɤɨɥɢ ɦɟɠɭ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɭ ɝɪɨɲɚɯ
əɤɳɨ ɭ ɥɸɞɢɧɢ ɧɟɦɚɽ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɨɧɚ ɽ ɛɿɞɧɨɸ ɇɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ȯɋ ɧɟ ɦɨɧɟɬɚɪɧɿ ɍɫɟ ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɝɪɨɲɢɦɚ ɚ ɩɟɜɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ
ɛɥɚɝ Ʉɪɚʀɧɢ ȯɋ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɩɨɡɢɰɿɣ ɛɥɚɝ əɤɳɨ ɧɟɦɚɽ ɯɨɱɚ ɛ ɬɪɶɨɯ ± ɬɨ
ɰɟ ɥɸɞɢ ɞɟɩɪɢɜɨɜɚɧɿ ɚ ɹɤɳɨ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ± ɰɟ ɤɪɚɣɧɹ ɞɟɩɪɢɜɚɰɿɹ Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɪɿɜɟɧɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɞɟɩɪɢɜɚɰɿʀ ɞɥɹ  ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪ ɫɬɚɧɨ
ɜɢɜ  ɚ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɞɟɩɪɢɜɚɰɿʀ ±  ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ
ɪɫɬɚɧɨɜɢɥɢɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
əɤ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɬɚɤ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɬɟɪɩɚɥɨ ɜɿɞ ɧɟɦɨɠ
ɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɫɨɛɿ ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪ
ɫɿɜ Ɉɞɧɚɤ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɜ  ɪɚɡɢ ɜɢɳɟ  ɩɪɨɬɢ
 ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ  Ɂɚ ɿɧɲɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɞɟɩɪɢɜɚɰɿɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɚ ɜ
 ɪɚɡɿɜɛɿɥɶɲɚɧɿɠɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ85
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɬɟɪɩɚɥɢ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢ ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɭɛɚɝɚɬɨɞɿɬɧɢɯɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɿɤɨɦ ɪɨɤɿɜɿ ɫɬɚɪɲɟɫɿɥɶɫɶɤɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
³Ⱥɧɚɥɿɡ Ɋɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɳɨ ɭ ɪ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɪɩɚɥɨ
ɜɿɞɭɫɿɯɬɪɶɨɯɮɨɪɦɛɿɞɧɨɫɬɿ±ɡɚɜɿɞɧɨɫɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɡɚɜɢɬɪɚɬɚɦɢɡɚɞɨɯɨɞɚɦɢ
ɧɢɠɱɟɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɦɭɦɭɬɚɨɡɧɚɤɚɦɢɞɟɩɪɢɜɚɰɿʀ´86
ɑɚɫɬɤɚ ɞɟɩɪɢɜɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡɚ ɱɨɬɢɪɦɚ ɡ  ɨɡɧɚɤ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɶ ɭ ɪ ɛɭɥɚ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸɡɚɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɿɜɦɚɣɠɟɜ ɭɫɿɯɝɪɭɩɚɯɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ
Ɉɬɠɟɪɿɜɟɧɶɛɿɞɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɝɪɨɲɢɦɚɚɥɟ ɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɳɨɞɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨ ɛɥɚɝ ± ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɨɫɜɿɬɢ ɬɟɩɥɚ ȱ ɞɟɪɠɚɜɚɦɚɥɚɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢɧɚɥɟɠɧɿɭɦɨɜɢ
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ ɪɪ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ87 Ɋɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɩɚɥɚɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ
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ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɿɡ  ɡɚɯɨɞɿɜ ɜ
ɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɜɢɤɨɧɚɧɨɥɢɲɟ ɭ  ɪɚɡɢ
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɯ ɄɆɍ   ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɿ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɚɛɨ ɧɟɦɚɽ ɩɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ  ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɲɟɫɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɩɿɜ
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢɧɟ ɧɚɞɚɧɚ88
ɇɟɦɟɧɲɝɨɫɬɪɨɧɿɠɩɪɨɛɥɟɦɚɛɿɞɧɨɫɬɿ
ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɜɨɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɹɤ
ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨ
ɪɿɣ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɞɨ
ɠɢɬɬɽɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɛɥɚɝ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚɤ ɿ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɮɟɪɢɞɥɹ ɲɢɪɨɤɢɯɜɟɪɫɬɜɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
əɤɳɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɞɧɢɯ ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ
ɳɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ Ɍɨɛɬɨ ɜɨɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɞɨɛɪɨɛɭɬɧɚɨɞɧɨɦɭɩɨɥɸɫɿɚɿɧɲɢɣɩɨɥɸɫɩɪɨɞɨɜɠɭɽɛɿɞɧɿɬɢ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɧɢɦ ɚɥɟ ɹɤɳɨ ɽ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɿ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɹ ɐɟ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɥɚɛɤɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɬɨɬɚ
ɥɿɬɚɪɧɢɯɪɟɠɢɦɿɜ
ɐɟɫɟɪɣɨɡɧɢɣɜɢɤɥɢɤɿɞɥɹɤɪɚʀɧɿɞɥɹɫɜɿɬɨɜɨʀɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɠɟ
ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɚɥɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɨɱɧɨ ɜɿɧ ɚɪɬɢɤɭɥɸɜɚɜɫɹɩɿɞɱɚɫɨɫɬɚɧɧɶɨʀɡɭɫɬɪɿɱɿɊɢɦɫɶɤɨɝɨɤɥɭɛɭɜɉɚɪɢɠɿ89ɞɟɛɭɥɨɱɿɬɤɨɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɳɨɫɭɱɚɫɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɽɞɚɥɟɤɢɦɢɜɿɞɐɿɥɟɣɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭȿɤɨɧɨɦɿɤɚ
ɹɤɚɠɨɪɫɬɤɨɤɟɪɭɽɬɶɫɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɡɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢʀɣɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɢɦɢ
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɫɩɪɢɹɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɪɿɡɧɢɰɿ ɜ ɞɨɛɪɨɛɭɬɿ ɬɚ ɞɨɯɨɞɚɯ ɥɸɞɟɣ ³Ƚɥɢɛɨɤɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶɪɭɣɧɚɰɿɹɞɟɪɠɚɜɜɿɣɫɶɤɨɜɿɬɚɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɤɨɧɮɥɿɤɬɢɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɬɚɦɚɫɨɜɚɦɿɝɪɚɰɿɹɩɪɢɪɿɤɚɽɫɨɬɧɿɦɿɥɶɣɨɧɿɜɥɸɞɟɣɧɚɠɢɬɬɹɭɜɿɞɱɚɸ´90
ɐɹ ɠ ɫɚɦɚ ɬɟɡɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɚɫɶ ɿ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ ɜ
Ⱦɚɜɨɫɿ91ɀɚɯɫɢɬɭɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɜɍɤɪɚʀɧɿɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɫɬɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɳɨɜɪɚɡɢ
ɡɛɿɥɶɲɭɽɛɿɞɧɿɫɬɶɌɚɤɢɣɫɬɚɧɫɩɪɚɜɡɚɝɪɨɠɭɽɜɠɟɧɟɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
88
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Висновки
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɚ ɞɨɫɢɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɸ Ɂɚɪɚɡ  ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɫɩɪɚɜɭ ɡɨɜɫɿɦ ɡ ɿɧɲɨɸ ɞɟɪ
ɠɚɜɨɸɿɧɲɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɩɨɥɿɬɢɤɨɸɿɧɲɢɦɢɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢɤɨɬɪɿʀʀɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɦɿɧ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɪɨɞɢɧ ɭ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ƚɥɢɛɢɧɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɿ ɜɢɫɨɤɭ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɿɡɤɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɚɣɧɨɜɟ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫ
ɩɿɥɶɫɬɜɚ ȱɫɧɭɸɱɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɜɢɬɪɚɬɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɿɧɬɟ
ɪɟɫɚɦɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢɡɜɟɥɚ
ɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨ ɜ ɱɢɫɥɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɫɥɚɛɤɿ ɝɪɭɩɢ ɬɚɤ ɿ
ɫɢɥɶɧɿ ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɨɩɨɪɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɨɜɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ
ɦɚɫɨɜɢɯɝɪɭɩɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦɨɠɟɡɚɛɥɨɤɭɜɚɬɢɲɚɧɫɢɨɩɨɪɢɧɚɪɟɫɭɪɫɢɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɿɞɱɚɫɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
Ɍɨɦɭɹɤɳɨɜɯɨɞɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɩɟɪɟɣɬɢɜɿɞɡɚɜɞɚɧɶɩɪɨɫɬɨɝɨ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɢɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɨ
ɜɿɞɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɨɡ
ɪɨɛɤɢ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɩɨɫɩɿɲɧɢɯ ɿ ɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɢɯ
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɏɨɱɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɡɚ ɜɫɿɽʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɜɨɧɚ ɧɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɿ ɹɤɳɨ
ɪɟɚɥɶɧɚ ɚ ɧɟ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɚ ɬɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɞɿ
ɥɟɧɿɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹʀʀɡɚɯɨɞɿɜ
ɇɚɪɚɡɿ ɫɬɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɤɭɪɫɭ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ ɬɢɦ ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɭ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɫɥɚɛɤɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɦɟɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ± ɜɢɯɿɞ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɬɪɚɽɤ
ɬɨɪɿɸ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɭɫɿɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɚɧɚɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɿɭɡɝɨɞɠɟɧɚɡɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸɩɨɥɿɬɢɤɨɸ
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ ОЧИМА
1
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Додаток 3

Якими мають бути головні цілі діяльності українського уряду?*
% опитаних
УКРАЇНА
Розвиток традиційних
галузей економіки

56,7

Соціальна допомога найбільш
знедоленим групам населення

36,0

Підвищення якості
“людського капіталу країни” за
рахунок поліпшення системи освіти

32,3

Підвищення якості
“людського капіталу країни” за рахунок
поліпшення системи охорони здоров’я

25,3

Турбота про надання
якісних соціальних послуг

24,0

Вирівнювання заробітної плати
за одну й ту ж саму роботу

20,1

16,2

Розвиток наукоємної економіки
Турбота про розвиток культури,
моралі, духовності

15,0

12,8

Розвиток вітчизняної науки

12,1

Зростання обороноздатності країни

Активна зовнішня політика

Важко відповісти

5,7

4,5

* Респондентам пропонувалося відзначити не більше трьох прийнятних варіантів відповіді.
1

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 жовтня 2018р.
Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької
та Луганської областей. Опитано 2 017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки
не перевищує 2,3%.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ ОЧИМА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
Хто насамперед має нести відповідальність
за вирішення кожної з наведених проблем розвитку людини?
% опитаних
Держава

Обласна
влада

Місцева
влада

Підприємці

Профспілки

65,1

7,7

12,0

8,7

1,1

1,1

4,3

66,9

6,7

7,0

10,2

3,7

0,7

4,7

68,7

8,6

9,5

0,7

0,4

8,4

3,6

65,0

5,5

4,6

0,9

0,4

18,4

5,1

53,0
74,4

4,7
6,4

13,7
11,9

0,7
0,9

0,7
0,4

21,4
1,9

5,8
4,1

86,0

4,3

3,8

0,7

1,0

1,1

3,1

58,6

10,9

17,5

2,9

0,6

3,7

5,8

48,3

8,9

16,3

1,5

1,6

12,8

10,5

60,4

9,3

15,5

1,7

2,1

5,4

5,6

75,3

6,6

7,6

2,2

1,2

1,8

5,3

52,5

12,4

28,9

1,4

0,8

0,3

3,8

68,8

8,9

9,6

0,4

2,8

1,4

8,2

Забезпечення
робочих місць
Справедлива оплата
за працю
Можливість отримати
середню освіту
Можливість отримати
вищу освіту
Особиста безпека
Медична допомога
Пенсійне
забезпечення
Сприятливе екологічне середовище
Забезпечення житлом
Допомога сім’ї та
дітям
Боротьба з бідністю
Забезпечення
дошкільними
закладами
Справедливий
розподіл
матеріальних благ

Самі
Важко
громадяни відповісти

Хто має насамперед фінансово
забезпечувати надання кожної з наведених послуг?
% опитаних
Послуги у сфері освіти
18,1

73,7
Медичні послуги

0,5
3,3 4,4
2,1

74,6

17,4

1,7
4,1

Послуги харчування в дитячих закладах
39,1

48,4

4,8 3,4 4,3

Адміністративні послуги

1,3
3,4

43,6

46,4

5,3

Транспортні послуги
39,1

39,8

5,9

Підручники
60,9
Держава

Місцеві органи

23,2
Самі громадяни

Приватні компанії

10,3

4,9

2,2
8,1

5,6

Важко відповісти
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 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

Як повинна будуватися
система соціального захисту громадян?
% опитаних
УКРАЇНА
Держава повинна надавати адресну
допомогу і деяким іншим
групам населення, які опинились у
складних життєвих обставинах
(безробітні, бідні сім’ї з дітьми тощо)

33,3

Держава повинна захищати
усіх знедолених,
людей з низькими доходами

33,3

Держава має забезпечувати
тільки непрацездатних
(людей літнього віку,
людей з інвалідністю, сиріт)

Соціальний захист має
здійснюватися
за рахунок підприємств

Люди самі повинні вирішувати
свої проблеми, а не
сподіватися на державу

Важко відповісти

20,3

3,6

2,5

7,0

Чи зможуть більшість українців прожити
самостійно без постійної опіки та допомоги з боку держави?
% опитаних
УКРАЇНА
16,7

Так, зможуть
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13,4

69,9

Ні, не зможуть

Важко відповісти

РОЛЬ ДЕРЖАВИ ОЧИМА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
Як змінилася ситуація в країні
за останні три роки в кожній з наведених сфер?
% опитаних
УКРАЇНА
Дошкільні заклади

43,4

13,7

Можливість
працевлаштування

10,9

Середня освіта

10,0

Безробіття

9,3

Підтримка сім’ї
та народжуваності

8,5

31,3

46,9

46,9

29,7

28,1

23,8

Наука 4,7

12,4
17,2

45,3

5,5
12,0

63,9
37,1

Особиста безпека 4,6

40,8

Екологічна ситуація 4,4

40,2

Житлова ситуація 3,5

6,2

61,1

37,4

Пенсійне забезпечення 4,8

14,2

51,4

32,2

Дотримання
прав людини 5,3

5,7
24,2

33,1

Охорона здоров’я 5,4

17,4

52,1
51,6

Вища освіта 6,2

Соціальна
справедливість

25,5

7,4

36,4

21,7
46,9
46,5

52,3

33,9

7,7
8,9
10,2

2,9
31,1

60,3

5,7

63,8

4,3

2,8
Боротьба з бідністю

29,1
2,2

Рівень життя населення
Ситуація покращилася

16,6
Ситуація залишилася без змін

77,4
Ситуація погіршилася

3,8
Важко відповісти
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Яким чином Ви прагнете поліпшити свій матеріальний стан?*
% опитаних
УКРАЇНА
Самозабезпечення
продуктами харчування

38,2

Разові або
тимчасові приробітки

23,4

Нічого не роблю,
тому що нічого не можу зробити
для поліпшення свого стану

20,6

Додаткова робота за
основним місцем роботи

15,0

Торгівля самостійно вирощеною
городиною, або самостійно
зробленими товарами

8,9

Сумісництво на
постійній основі

6,8

Перенавчання з метою зміни
роботи або можливості
отримання більш високої
заробітної плати

4,5

Нічого не роблю, тому що
в цьому немає потреби

4,3

Здача в оренду (житло,
гараж, дача, авто тощо)

3,9

Важко відповісти

6,0

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ ОЧИМА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
Яким чином Ви переважно розпоряджуєтесь вільними грошима?*
% опитаних
УКРАЇНА
Вільних грошей немає,
не вистачає навіть
на поточні витрати

46,2

Хоча грошей
на життя вистачає,
проте заощадження
зробити не вдається

32,3

Тримаю готівкові
гроші у гривні

8,5

Купую готівкову валюту

5,8

Витрачаю на освіту
(свою або дітей)

5,7

Витрачаю на
відпочинок, подорожі

Купую дорогі товари
тривалого користування

Купую цінні папери,
інвестую у нерухомість,
банківські вклади

Інше

Важко відповісти

4,7

1,8

0,7

1,5

3,2

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
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6. ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ НА ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɲɜɢɞɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɡɪɨɫɬɚɽ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɚɥɟ ɣ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɉɨɪɹɞ ɡ ɦɟɬɚɥɨɦ ɪɭɞɨɸ ɡɟɪɧɨɦ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɿɥɶɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɜɚɠ
ɥɢɜɢɦ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɦ ɬɨɜɚɪɨɦ ɫɬɚɽ ɞɟɲɟɜɚ ɩɪɚɰɹ Ɇɚɫɲɬɚɛɧɚ ɬɪɭɞɨɜɚ
ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɪɢɫɨɸ ɤɨɦɩɪɚɞɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɭɤɥɚɞɭ ɡɪɚɡɤɨɦ ɹɤɨɝɨ ɧɚɪɚɡɿ ɫɬɚɽ ɍɤɪɚʀɧɚ Ⱦɟɲɟɜɚ ɩɪɚɰɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɡ
ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɹɤɟ ɽ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ
ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɢɦɢ ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɞɟɲɟɜɚ ɩɪɚɰɹ ɩɪɨɜɨɤɭɽ ɦɚɫɨɜɭ ɬɪɭɞɨɜɭ
ɦɿɝɪɚɰɿɸ ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɿʀ ɿ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɤɪɚʀɧɢ Ʉɪɚʀɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɟɲɟɜɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɞɥɹ ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɜɚɠɤɨʀ ɬɚ
ɧɟɩɪɟɫɬɢɠɧɨʀɩɪɚɰɿɜɛɿɥɶɲɡɚɦɨɠɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯ
6.1. Загальна оцінка обсягу міграції з України
Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɿɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɟɤɨɪɞɧɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ1 ȿɤɫɩɟɪɬɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ ɈɈɇ2 ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɥɢ ɩɪɨɝɧɨɡ3 ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ4
əɤɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɫɬɪɿɦɤɨɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɿɞɨɪɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɤɪɚɳɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ  ɦɥɧ ɰɟ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ
Ⱦɨɧɛɚɫɭ  ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣ ɍɝɿɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ±ɦɥɧ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣ
ɫɰɟɧɚɪɿɣ 5
1

Ukraine Headed for Perfect Storm of Demographic Decline. – Atlantic Council, Februiary 7, 2018,
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-headed-for-perfect-storm-of-demographic-decline. Див.
також: https://www.populationpyramid.net/ukraine/2050.
2
Слід враховувати, що ООН у своїх прогнозах враховує також чисельність населення нині окупованих
територій Криму, Донецької та Луганської областей.
3
У списку ООН до країн, населення яких стрімко скорочується, віднесені більшість країн колишнього
соцтабору: Болгарія, Хорватія, Сербія, Угорщина, Латвія, Литва, Молдова, Румунія та Польща. В ООН
прогнозують упродовж найближчих 30 років скорочення населення цих країн на 15%.
4
World Population Prospects 2017. – Unit Nations, https://esa.un.org/unpd/wpp.
5
З урахуванням того, що у останній рік існування СРСР на території колишньої УССР проживало майже
52 млн. жителів, то втрата за півстоліття майже 16 млн. еквівалентна чисельності населення великої
європейської країни.
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɰɿɥɤɨɦ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɿ ɡ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ  ɦɥɧ ɞɨ ɪ
ɮɚɯɿɜɰɿ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȱȾɋȾ  ɿɦɆɉɬɭɯɢ
ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɥɢ ɳɟ ɭ ɪ6 ɡɚ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ 
³Ɂɚɛɭɞɶɹɤɢɯɭɦɨɜɧɚɫɟɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɛɭɞɟɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢɫɹɬɨɦɭɳɨɭɧɚɫɜɢɱɟɪ
ɩɚɧɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɧɚɫ ɪɿɱɧɢɯ ɠɿɧɨɤ
ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɪɿɱɧɢɯ ɞɿɜɱɚɬ Ɍɨɦɭ ɳɨ ɡ ɯ ɪɨɤɿɜ ɭɤɪɚ
ʀɧɫɶɤɚ ɠɿɧɤɚ ɧɟ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɥɚ ɫɬɿɥɶɤɢ ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨ
ɪɟɧɧɹɩɨɤɨɥɿɧɶɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɤɨɠɧɟɧɚɫɬɭɩɧɟɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɟɧɲɟɡɚɩɨɩɟɪɟɞɧɽ´7
Ƚɨɥɨɜɧɨɸɩɪɢɱɢɧɨɸɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɝɨɫɬɪɿɦɤɨɝɨɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɪɭɞɨɜɭ ɦɿɝɪɚɰɿɸ ɹɤɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɪɨɡɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚɥɟ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ8 Ɂɝɿɞɧɨ
ɡ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɈɈɇ ɪ  ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɩɪɨɠɢɜɚɽ
ɦɥɧɨɫɿɛɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯɜɍɤɪɚʀɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢ 9
 ɉɪɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɣ ɜɿɞɬɿɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɥɹɸɬɶ ɿ ɭ ɆɁɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɍ ɧɚɫ
ɞɿɣɫɧɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ± ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɦɿɥɶɣɨɧ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜɢʀɠɞɠɚɽ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɤɭ Ɇɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɳɨ ɧɚ ɠɚɥɶ ɰɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ
ɡɛɟɪɟɠɟɬɶɫɹ´10 ɇɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹ ɳɨ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɤɨɠɧɭ ɯɜɢɥɢɧɭ ɜɿɞ¶ʀɠɞɠɚɽ ɞɜɿ ɨɫɨɛɢ ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɪɟɫɧɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ
ɡɚɩɭɫɤɭɫɚɣɬɭ ɡɛɟɪɟɡɧɹɪ ɍɤɪɚʀɧɭɩɨɤɢɧɭɥɨɬɢɫɝɪɨɦɚɞɹɧ11
ɍɫɿ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ
ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɡɧɚɣɬɢ ɬɨɱɧɿ ɞɚɧɿ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧ
ɰɿɜ ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɚɛɨ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɬɚɦ ɧɚɡɚɜɠɞɢ
ɧɚɪɚɡɿɧɟɦɨɠɥɢɜɨ12
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɡ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɜɩɟɪɲɟ ɿ ɜɨɫɬɚɧɧɽ
6

Лібанова Е. Прогноз демографічного розвитку України на період до 2050р. – Світогляд, №3, 2008р.,
ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/journals/svitogliad/svit-2008-11-3/svit-2008-11-3-48-libanova.pdf; див. також: Населення
України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів. – Інститут демографії та
соціальних досліджень НАН України, Державний комітет статистики України, 2008р., https://www.idss.org.ua/
monografii/Book-Naselenie_.pdf.
7
На Україну чекає демографічна криза через війну у 2016р. – РБК-Україна, 2 серпня 2016р., https://www.
rbc.ua/ukr/news/ukrainu-zhdet-demograficheskiy-krizis-voyny-1470137658.html.
8
Трудова міграція – одна з найбільших загроз для держави. – Урядовий портал, 23 грудня 2017р., https://
www.kmu.gov.ua/ua/news/trudova-migraciya-odna-z-najbilshih-zagroz-dlya-derzhavi-gennadij-zubko.
9
Migration and remittances Factbook 2011. – World Bank, 2010, р.249.
10
З України щороку виїжджає мільйон громадян. Це справді катастрофічна ситуація, – Клімкін. – Цензор.нет,
4 вересня 2018р., https://ua.censor.net.ua/news/3084351/z_ukrayiny_schoroku_vyyijdjaye_milyion_gromadyan_
tse_spravdi_katastrofichna_sytuatsiya_klimkin.
11
В поисках лучшей жизни из Украины каждую минуту уезжает два человека, http://ukrainianpeopleleaks.com.
12
Населення України. Трудова еміграція в Україні. – ІДСД ім.М.Птухи, Державний комітет статистики
України, Український центр соціальних реформ, 2010р., https://www.idss.org.ua/monografii/poznyak_2010.pdf;
Міграція в Україні факти і цифри. – Міжнародні організація з міграції (МОМ), 2013р., http://iom.org.ua/sites/
default/files/ukr_ff_f.pdf.
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ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɩɟɪɟɩɢɫɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹɭ
ɪ13ɍɪɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɪɨɛɧɢɣɩɟɪɟ
ɩɢɫ14 ɡ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɩɟɪɟɧɨ
ɫɢɥɨɫɹ15 ɏɨɱɚ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɈɈɇ ɪɚɞɹɬɶ ɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɢɩɟɪɟɩɢɫɢɨɞɢɧɪɚɡɧɚɪɨɤɿɜ16ɩɪɨɬɟ
ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɱɟɪɝɨɜɨɝɨɩɟɪɟɩɢɫɭɜɍɤɪɚʀɧɿɞɚɬɭɹɤɨɝɨɤɿɥɶɤɚ
ɪɚɡɿɜ ɜɿɞɫɭɜɚɥɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɧɟɫɬɚɱɭ ɤɨɲɬɿɜ17
ɇɚɪɚɡɿ ɍɪɹɞ ɡɚɩɥɚɧɭɜɚɜ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟ
ɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɪ18 ȼɿɧ ɪɨɡɩɨɱɧɟɬɶɫɹ
ɩɪɨɛɧɢɦ ɩɟɪɟɩɢɫɨɦ ɪ ɜ Ɉɛɨɥɨɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʉɢɽɜɚ ɬɚ Ȼɨɪɨɞɹɧɫɶɤɨɦɭ
ɪɚɣɨɧɿ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɉɪɨɛɧɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɟɩɢɫɭ
Ⱦɪɭɝɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɨɰɿɧɤɭ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɽ ɬɟ ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɩɪɚɰɸɽ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ *I. 8NUDLQH ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɡɚɦɨɜ
ɥɟɧɧɹɦ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɦɿɝɪɚɰɿʀ
ɭ ɪ  ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ19 ɚ ɰɟ 
ɬɢɫɨɫɿɛ ɭɪɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢɦɿɝɪɚɧɬɿɜ±ɬɢɫɨɫɿɛ Ⱦɨɫɥɿɞ
ɠɟɧɧɹ ɪ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɳɨ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɝɨɬɨɜɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɛɟɡ
ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  ± ɭ ɡɚɦɤɧɭɬɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɛɟɡ ɡɦɨɝɢ
ɜɿɥɶɧɨ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ   ± ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ
±ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɩɟɪɟɬɧɭɬɢɤɨɪɞɨɧ20
13

Закон “Про Всеукраїнський перепис населення” від 19 жовтня 2000р.
Накази Держстату України “Про підготовку та проведення пробного перепису населення” №330 від
16 серпня 2010р.; “Про затвердження Основних методологічних та організаційних положень пробного перепису населення 2010р.” №345 від 20 серпня 2010р.; “Про затвердження Програми пробного перепису населення 2010р. та бланків переписної документації” №347 від 20 серпня 2010р.
15
Розпорядження КМУ “Про проведення у 2016р. Всеукраїнського перепису населення” №581 від
9 квітня 2008р.; “Про внесення зміни до Розпорядження КМУ від 9 квітня 2008р. №581” №699 від 4 вересня
2013р.; “Про внесення зміни до Розпорядження КМУ від 9 квітня 2008р. №581” №1323 від 16 грудня 2015р.;
“Про проведення у 2020р. Всеукраїнського перепису населення” зміни до Розпорядження КМУ від 9 квітня
2008р. №581”; “Про проведення у 2020р. Всеукраїнського перепису населення” (зі змінами та доповненнями)
№581 від 9 квітня 2008р.
16
Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жилого фонда. Второе пересмотренное издание. – Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, https://unstats.un.org/unsd/
publication/SeriesM/Seriesm_67rev2r.pdf.
17
На перепис населення України знадобиться близько 1 млрд. грн., - Розенко. – Цензор.нет, 25 квітня
2017р., https://ua.censor.net.ua/news/437666/na_perepys_naselennya_ukrayiny_znadobytsya_blyzko_1_mlrd_grn_
rozenko.
18
Розпорядження КМУ “Про проведення пробного перепису населення” №504 від 18 липня 2018р.; Постанова КМУ “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису
населення” №424 від 18 квітня 2018р.
19
Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми: Україна, 2015р. – Підготовлено GfK Ukraine для МОМ,
http://iom.org.ua/sites/default/files/pres_kit_gfk_iom2015_ua_fin_3_2.pdf.
20
Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в Україні, 2017р., http://iom.org.ua/sites/default/files/
migration_and_human_trafficking_in_ukraine_2017_ukr.pdf.
14
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Розрахункове число людей, працюючих за кордоном неофіційно21
2006
Частка сімей, у яких хтось з членів працює за
кордоном неофіційно, %
Число людей, працюючих за кордоном неофіційно,
тис. осіб

30,1
328 200

2008
20,6
154 000

2011
27,6
139 500

2015
40,5
208 739

ɋɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɳɨ ɡɚ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ  ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɥɢɲɟ ɞɜɚ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɿɝɪɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɨɦ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ȱȾɋȾ
ɿɦɆɉɬɭɯɢ ɭ ɪ22 ɬɚ ɭ ɤɜɿɬɧɿɱɟɪɜɧɿ ɪ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɆɈɉ23 ɉɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɫɭɞɢɬɢ ɥɢɲɟ ɡ ɞɚɧɢɯ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɪɿɡ
ɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɬɚɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɨɰɿɧɨɤ
Ɍɚɤɞɟɹɤɿɟɤɫɩɟɪɬɢɨɰɿɧɸɸɬɶɬɪɭɞɨɜɭɦɿɝɪɚɰɿɸɡɍɤɪɚʀɧɢɭɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ  ɦɥɧ ɡɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ24 ɞɨɦɥɧɡɚɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ25
Ɂɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɆɁɋ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɱɟɪɜɟɧɶ ɪ ɞɨ  ɦɥɧ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɥɟɝɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɿ ɰɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɪɨɫɬɚɽ26 Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɪɹɞɨɜɰɿɜ ³ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɰɢɮɪɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɰɸ
ɸɱɢɯɭɤɪɚʀɧɰɿɜɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɦɢɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɦɨɠɟɦɨɩɨɦɧɨɠɢɬɢɧɚɩ¶ɹɬɶɬɿɥɶɤɢ
ɜɉɨɥɶɳɿɩɪɚɰɸɽɩɨɧɚɞɦɿɥɶɣɨɧ´27
Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɞɚɧɿɨɮɿɰɿɣɧɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɪɢɫɚɯɨɰɿɧɢɬɢɨɛɫɹɝ
ɦɿɝɪɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɪɪ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɥɚ
ɦɥɧɨɫɿɛɹɤɿɜɢʀɯɚɥɢɡɤɪɚʀɧɢɁɧɢɯɦɥɧɞɟɤɥɚɪɭɜɚɥɢɜɢʀɡɞɞɨɤɪɚʀɧɋɇȾ
ɬɢɫ±ɞɨɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ
21

Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми: Україна, 2015р. – Підготовлено GfK Ukraine для
МОМ, http://iom.org.ua/sites/default/files/pres_kit_gfk_iom2015_ua_fin_3_2.pdf.
22
Населення України. Трудова еміграція в Україні. – ІДСД ім.М.Птухи, Держстат України, Український центр
соціальних реформ.
23
Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з
питань трудової міграції в Україні. – Міжнародна організація праці; Група технічної підтримки з питань
гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи, Будапешт, 2013р., 96 с., http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_244746.pdf.
24
Найближчими роками міграція з України лише зростатиме – Мінсоцполітики. – УНІАН, 5 квітня 2018р.,
https://economics.unian.ua/other/10070030-nayblizhchimi-rokami-migraciya-z-ukrajini-lishe-zrostatimeminsocpolitiki.html.
25
Рева порахував кількість сезонних українських мігрантів. – Обозреватель, 3 липня 2018р., https://www.
obozrevatel.com/ukr/economics/reva-porahuvav-kilkist-sezonnih-ukrainskih-migrantiv.htm.
26
У МЗС сказали, скільки українців перебуває за кордоном. – Укрінформ, 8 червня 2016р., https://www.
ukrinform.ua/rubric-society/2030784-u-mzs-skazali-skilki-ukrainciv-perebuvae-za-kordonom.html.
27
Трудова міграція – одна з найбільших загроз для держави. – Урядовий портал, 23 грудня 2017р.,
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/trudova-migraciya-odna-z-najbilshih-zagroz-dlya-derzhavi-gennadij-zubko.
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ɉɪɢɤɨɪɞɨɧɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱦɉɋɍ  ɮɿɤɫɭɽ ɫɬɿɣɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɹɤɿ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɉɋɍ
ɭɪɡɚɤɨɪɞɨɧɜɢʀɠɞɠɚɥɨɩɨɧɚɞɦɥɧɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢɭɪ±ɩɨɧɚɞ
 ɦɥɧ ɚ ɭ ɪ ± ɩɨɧɚɞ  ɦɥɧ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɉɪɨɬɟ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɤɢ ɮɿɤɫɭɸɬɶ
ɥɢɲɟɮɚɤɬɩɟɪɟɬɢɧɭɤɨɪɞɨɧɭɚɧɟɦɟɬɭɩɨʀɡɞɤɢ
ȼɟɥɢɤɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɬɢɦ ɳɨ ɬɨɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɟɞɟɧɧɹ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɟɦɚɽ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢʀɡɞɭ ɡ ɤɪɚʀɧɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ ɦɟɬɭ ɜɢʀɡɞɭ ɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜ¶ʀɡɞɭ ɞɨ ɿɧɲɨʀ
ɤɪɚʀɧɢ ɱɚɫɬɨ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ ɦɟɬɚ ±
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  Ɍɚɤɨɠ ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɞɨ ɨɮɿ
ɰɿɣɧɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɡɜɿɬɧɨɫɬɟɣɡɿɫɩɥɚɬɢɩɨɞɚɬɤɿɜɫɬɪɚɯɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜɬɨɳɨ
Виїзд громадян України за кордон за країнами,
до яких вони виїжджали у 2017р.28, осіб
(за даними Адміністрації ДПСУ)
Число громадян України,
які виїжджали за кордон,
усього*
Усього

Із них — за метою поїздки
службове
відрядження

26 437 413

організований
туризм

97 271

120 887

приватна
поїздка
26 219 255

у т.ч до:
Австрії
Азербайджану

115 406

217

5 174

110 015

27 386

89

–

27 297

Албанії

5 405

–

–

5 405

Алжиру

19

–

–

19

Ангільї

19

–

–

19

Афганістану

18

–

–

18

20 891

–

–

20 891

Бельгії
Білорусі

1 186 466

42 868

12 656

1 130 942

Болгарії

58 597

7 925

12 255

38 417

Великої Британії

63 920

107

2

63 811

Вірменії

15 432

28

442

14 962

Греції

104 774

585

5 210

98 979

Грузії

111 981

1 573

1 707

108 701

Данії

6 351

–

–

6 351

Естонії

14 542

24

761

13 757

Єгипту

733 597

375

14 810

718 412

* Без обслуговуючого персоналу транспортних засобів та військовослужбовців.
28

Джерело: Держстат України, http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/tyr/tyr_u/vigw2017_u.htm.
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Виїзд громадян України за кордон за країнами,
до яких вони виїжджали у 2017р., осіб
(за даними Адміністрації ДПСУ)

Йорданії
Ізраїлю
Індії

(продовження)

Із них — за метою поїздки

Число громадян України,
які виїжджали за кордон,
усього*

службове
відрядження

організований
туризм

приватна
поїздка

8 495

–

–

8 495

155 074

254

5 710

149 110

208

–

–

208

Іраку

1

–

–

1

Ірану

6 316

–

–

6 316

Ірландії

11

–

–

11

Ісландії

350

–

–

350

Іспанії

112 982

–

–

112 982

Італії

173 573

–

173 567

Казахстану

6

39 147

–

–

39 147

Канади

1

–

–

1

Катару

14 263

–

–

14 263

55

–

–

55

7

–

–

7

–

23 031

Кенії
Киргизстану
Китаю

23 107

Кіпру

58 326

–

–

58 326

1

–

–

1

Південної Кореї

76

Латвії

54 831

82

1 622

53 127

Литви

54 867

31

675

54 161

Лівану

5 775

–

–

5 775

28

–

–

28

7

–

–

7

Мальти

736

–

–

736

Марокко

117

–

–

117

Молдови

1 680 353

Люксембургу
Малі

1 554

Нідерландів

114 374

–

Німеччини

344 150

195

Норвегії
ОАЕ

7
166 586

138
–

114 374

4 827

339 128

–
214

1 678 661

–
8 135

7
158 237

* Без обслуговуючого персоналу транспортних засобів та військовослужбовців.
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Виїзд громадян України за кордон за країнами,
до яких вони виїжджали у 2017р., осіб
(за даними Адміністрації ДПСУ)
Число громадян України,
які виїжджали за кордон,
усього*
Піткерна
Польщі

7
9 990 978

(продовження)

Із них — за метою поїздки
службове
відрядження

організований
туризм

–

–

1 789

5 059

приватна
поїздка
7
9 984 130

Португалії

821

–

–

821

Македонії

29

–

–

29

Російської
Федерації

4 376 423

28 177

1 257

4 346 989

Румунії

1 045 424

3 475

5 439

1 036 510

319

48

36

235

Сербії
Словаччини

854 657

–

–

854 657

4 887

–

–

4 887

32 660

–

–

32 660

10

–

–

10

Таїланду

17 777

–

–

17 777

Танзанії

406

–

–

406

19 793

–

752

19 041

29 495

1 148 097

Словенії
США
Таджикистану

Тунісу
Туреччини
Туркменістану
Угорщини

1 185 051

7 459

89

10

–

79

3 118 758

–

–

3 118 758

61

–

–

61

14 146

–

–

14 146

Франції

106 697

–

–

106 697

Хорватії

5 505

–

–

5 505

3 990

69 436

Узбекистану
Фінляндії

Чехії

73 536

110

Чорногорії

40 317

–

735

39 582

Швейцарії

36 589

–

–

36 589

Швеції

24 215

–

–

24 215

9 706

–

–

9 706

Шрі-Ланки

* Без обслуговуючого персоналу транспортних засобів та військовослужбовців.
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Число українців, які виїжджали за кордон, млн. осіб
Польща

2010

2014

2015

2017

3,99

7,66

9,52

9,99

Росія

5,23

4,67

4,16

4,37

Угорщина

1,78

2,15

2,44

3,12

Молдова

1,88

2,42

1,73

1,68

Білорусь

1,13

1,54

1,39

1,18

Туреччина

0,45

0,45

0,54

1,18

Румунія

0,50

0,52

0,69

1,04

Словаччина

0,38

0,66

0,76

0,85

Німеччина

0,38

0,31

0,30

0,34

Італія

0,12

0,17

0,12

0,17

ОАЕ

0,07

0,16

0,14

0,16

Ізраїль

0,07

0,12

0,13

0,15

Австрія

0,07

0,10

0,11

0,11

Греція

0,06

0,15

0,10

0,10

Єгипет

0,32

0,40

0,35

0,01

Ⱦɚɧɿ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ ɆȿɊɌ ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ Ⱦɉɋɍ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɱɢɫɥɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɜɢʀɠɞɠɚɸɬɶ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɹɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɶ ɭ
ɪɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɫɤɨɪɨɬɢɥɨɫɹɧɚ ɡɬɢɫɨɫɿɛɭɪɞɨɬɢɫ
ɭɪ ɬɨɧɚɡɪɨɫɥɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɢɜɚɬɧɢɯɩɨʀɡɞɨɤ29
Мотивація виїзного потоку по світу за І півріччя 2016-2017рр.30
Мета

І півріччя 2016р.
Осіб

І півріччя 2017р.
%

Осіб

%

Приріст
6-2017/6-2016

Cлужбова

63 029

0,5

39 100

0,3

Ļ 38,0%

Tуризм

97 563

0,8

99 973

0,8

Ĺ 2,5%

Приватна

11 607 705

98,6

12 348 222

98,9

Ĺ 6,4%

Всього

11 768 297

100,0

12 487 295

100,0

Ĺ6,1%

ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɱɢɫɥɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢʀɯɚɥɨ ɞɨ ɉɨɥɶɳɿ Ɋɨɫɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ
ɆɨɥɞɨɜɢȻɿɥɨɪɭɫɿʀɌɭɪɟɱɱɢɧɢɊɭɦɭɧɿʀɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢȯɝɢɩɬɭɇɿɦɟɱɱɢɧɢɍȱɩɿɜɪɿɱɱɿ ɪ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢʀɡɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨ
Ɋɨɫɿʀ±ɧɚɬɢɫɨɫɿɛȯɝɢɩɬɭ±ɧɚɬɢɫɨɫɿɛɌɭɪɟɱɱɢɧɢ±ɧɚɬɢɫ
ɨɫɿɛ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ± ɧɚ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ Ɋɭɦɭɧɿʀ ± ɧɚ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ± ɧɚ
 ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ± ɧɚ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɨ ɉɨɥɶɳɿ ± ɧɚ
ɬɢɫɨɫɿɛɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ±ɧɚɬɢɫɨɫɿɛɆɨɥɞɨɜɢ±ɧɚɬɢɫɨɫɿɛ
29

Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон за
І півріччя 2016-2017рр. – МЕРТ, http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3ba262e6-1603-4090b741-e3c47a7f6d71&title=InformatsiiaSchodoVidviduvanniaUkrainiInozemnimiTuristamiTaViizduGromadianUkrai
niZaKordonZaIPivrichchia2016-2017-Rokiv.
30
Там само.
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ТОР-10 країн, до яких виїжджали громадяни України у І півріччі 2017р.31
І півріччя 2016р.

І півріччя 2017р.

Осіб

%

Осіб

%

Приріст
6-2017/ 6-2016

Польща

5 129 355

43,6

4 341 786

34,8

Ļ 45,4 %

Росія

1 712 249

14,5

2 673 601

21,4

Ĺ 56,1 %

Угорщина

1 356 166

11,5

1 447 143

11,6

Ĺ 6,7 %

Молдова

769 647

6,5

753 942

6,0

Ļ 2,0 %

Білорусь

539 061

4,6

570 715

4,6

Ĺ 5,9 %

Туреччина

349 403

3,0

510 294

4,1

Ĺ 46,0 %

Румунія

412 826

3,5

460 463

3,7

Ĺ 11,5 %

Словаччина

434 301

3,7

384 986

3,1

Ļ11,4 %

Єгипет

167 986

1,4

350 067

2,8

Ĺ 2,1 рази

Німеччина

143 331

1,2

151 733

1,2

Ĺ5,9 %

ȼɨɞɧɨɱɚɫɡɦɟɬɨɸ³ɬɭɪɢɡɦ´ɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɭɪɢɫɬɿɜɜɢʀɯɚɥɢɞɨ
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɢ Ļ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  ȯɝɢɩɬɭ Ļ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  Ȼɿɥɨɪɭɫɿ Ĺ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ 
ɈȺȿ Ĺ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  ȱɡɪɚʀɥɸ Ĺ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  Ƚɪɟɰɿʀ Ļ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  ɉɨɥɶɳɿ
Ĺ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  Ȼɨɥɝɚɪɿʀ Ĺ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ Ĺ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  Ⱥɜɫɬɪɿʀ
Ļɬɢɫɨɫɿɛ 
Ɉɞɢɧɿɡɡɚɫɨɛɿɜɱɚɫɬɤɨɜɨɜɿɞɧɨɜɢɬɢɞɚɧɿɩɪɨɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɦɿɝɪɚɧɬɿɜ±ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɨɩɢɬɭɜɚɧɶɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɹɤɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɬɚɤɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɆɈɆ  ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɭ ɬɱ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɬɢɫ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɚ  ɬɢɫ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ32 Ɂɝɿɞɧɨ ɡ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɆɈɆ ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ Ɂɚɯɿɞɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɫɭɬɬɽɜɨ
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɽɪɟɲɬɭɪɟɝɿɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɱɢɫɥɚɬɪɭɞɨɜɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜ 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 3HZ *OREDO33 ɫɬɚ
ɧɨɦ ɧɚ ɪ  ɦɥɧ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɉɪɨɬɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ
ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ 3HZ *OREDO ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɦɚɣɠɟ
ɧɟ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɡ ɪ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ  ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɱɢɫɥɨ ɦɿɝɪɚɧɬɿ ɡɪɨɫɥɨ
ɥɢɲɟɧɚɬɢɫ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ 3HZ *OREDO ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɦɥɧ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜ ɋɒȺ ±  ɬɢɫ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ ±  ɬɢɫ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ±  ɬɢɫ
ȱɬɚɥɿʀ ±  ɬɢɫ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ±  ɬɢɫ ɉɨɥɶɳɿ ±  ɬɢɫ ɑɟɯɿʀ ±  ɬɢɫ
31

Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон за
І півріччя 2016-2017рр. – МЕРТ, http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3ba262e6-1603-4090b741-e3c47a7f6d71&title=InformatsiiaSchodoVidviduvanniaUkrainiInozemnimiTuristamiTaViizduGromadianUkrai
niZaKordonZaIPivrichchia2016-2017-Rokiv.
32
Міграція як чинник розвитку в Україні. Дослідження фінансових надходжень, пов’язаних з міграцією,
та їхнього впливу на розвиток в Україні. – МОМ, 2016р., http://www.iom.org.ua/sites/default/files/mom_
migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf.
33
Origins and Destinations of the World’s Migrants, 1990-2017. – Pew Research Center, 28 Feb 2018,
http://www.pewglobal.org/2018/02/28/global-migrant-stocks/?country=US&date=2017.
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ȱɡɪɚʀɥɿ ±  ɬɢɫ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɿ ±  ɬɢɫ ȱɫɩɚɧɿʀ ±  ɬɢɫ Ʉɚɧɚɞɿ ±  ɬɢɫ
Ɇɨɥɞɨɜɿ ±  ɬɢɫ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ±  ɬɢɫ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ±  ɬɢɫ Ʌɚɬɜɿʀ ±  ɬɢɫ
Ʉɢɪɝɢɡɿʀ±ɬɢɫ34
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ([SDW ,QVLGHU ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɫɹɝɚɽ  ɦɥɧ35 Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ʀɯ ɞɚɧɢɦɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ
ɩɪɹɦɭɽɞɨɊɨɫɿʀ±ɦɥɧɨɫɿɸɍɉɨɥɶɳɿɿɄɚɧɚɞɿ±ɦɥɧɍɋɒȺɩɟɪɟɛɭɜɚ
ɸɬɶɬɢɫȻɪɚɡɿɥɿʀ±ɬɢɫɇɿɦɟɱɱɢɧɿ±ɬɢɫ
ɍ ɤɜɿɬɧɿ ɪ ɐɟɧɬɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞ
ɠɟɧɧɹ ³ɋɤɿɥɶɤɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɨʀɯɚɥɨ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɿ ɳɨ ɡ ɰɢɦ ɪɨɛɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɿ´36 Ɂɚ
ʀɯ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɧɚɪɚɡɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɞɟɫɹɬɤɢ ɤɪɚʀɧɞɨɧɨɪɿɜ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ Ⱥɜɬɨɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɱɢɫɥɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɭ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ Ɂɚ ʀɯ ɨɰɿɧɤɚɦɢ  ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚɦɿɪɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɟɞɟɧɿ
ɞɚɧɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ ɉɪɢɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɱɢɫɬɨɝɨ ɜɢʀɡɞɭ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɡɚɦɟɠɿɤɪɚʀɧɢɡɚɪɪ±ɦɥɧɨɫɿɛ
Обсяги зовнішньої трудової міграції з України37,
тис. осіб
Категорія
мігрантів
Всього мігрантів,
з них
довгострокові
короткострокові
мігранти, які
повернулися
“маятникові”
мігранти
Додатково:
Потенційні
мігранти
Мігранти, які
виїхали всією
сім’єю
Нелегальні
мігранти

Держстат
України,
2012

Держстат
України,
2017

МОМ,
2015

Інститут
демографії38

Євростат,
2016

Інтегральна
оцінка, 2017

1 182

1 303

688

2 250

962

4 132

167

108

424

900

448

850

573

632

264

100

484

819

442

563

114

563
1 250

1400

310

94
354

30

400

34

Розрахунки Pew Global грунтуюються на оцінках МОМ. В якості мігранта оцінюють людей, які знаходяться
в іншій країні рік або більше. Отже, до статистики потрапляють також студенти та працівники, які працюють
за довгостроковими контрактами. Також Pew Global оцінює загальне число мігрантів у країні.
35
Expat Insider 2017/ The world through Expat eyes. – Expat Insider, https://cms-internationsgmbh.netdna-ssl.com/
cdn/file/2018-03/Expat_Insider_2017_The_InterNations_Survey.pdf.
36
Скільки українців поїхало за кордон і що державі з цим робити. – Центр економічної стратегії, 11 квітня
2018р., https://ces.org.ua/skilky-ukraintsiv-poikhalo-za-kordon-i-shcho-z-tsym-robyty-derzhavi.
37
Там само.
38
Подоляк О.В. Оцінювання наслідків зовнішньої трудової міграції в Україні. – Демографія та соціальна
економіка, 2016р., №2 (27), с.169-182.
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ɇɚɫɬɪɨʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɨɬɿɤ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɥɢɲɟ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ =1ua ɹɤɢɣ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɜ ɪɟɡɭɥɶɚɬɚɬɢ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ³Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ´39  ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ³ɜɢʀɯɚɬɢ ɡɚɪɨɛɢɬɢ
ɣ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ´ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɭ ³ɜɢʀɯɚɬɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢɫɹ ɣ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ´ Ɍɚɤ
ɦɚɣɠɟɦɚɸɬɶɧɚɦɿɪɢɜɢʀɯɚɬɢɡɤɪɚʀɧɢɁɬɢɯɯɬɨɦɚɽɧɚɦɿɪɩɨɤɢɧɭɬɢɍɤɪɚʀɧɭ
 ± ɦɨɥɨɞɶ ɜɿɤɨɦ  ɪɨɤɿɜ  ±  ɪɨɤɿɜ  ± ɪɿɱɧɿ Ɂ ɬɢɯ
ɯɬɨ ɝɨɬɨɜɢɣ ɜɢʀɯɚɬɢ  ± ɥɸɞɢ ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ  ± ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ  ± ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɿ  ± ɡ ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ
Ʉɨɠɟɧ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɡ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɦɚɽ ɧɚɦɿɪ ɩɨɤɢɧɭɬɢ ɤɪɚʀɧɭ ɩɨɤɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɟ ɧɨɪ
ɦɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɚɞɠɟ  ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɩɟɪɟɱɟɤɚɬɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɥɢɯɨɥɿɬɬɹ ɩɨɤɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿɜɫɟɜɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ
На який період Ви плануєте виїхати з України?40,
% опитаних

Доти, доки в Україні не почнеться
стійке економічне зростання
Я хочу їздити на
сезонні роботи за кордон

26,1
15,4
14,1

Назавжди
Я хотів би заробити гроші,
а потім відкрити свою справу в Україні
Я хотів би отримати нові знання
і потім повернутися в Україну

12,8
9,3
2,9

Поки не закінчиться війна
Інше

0,4

Важко відповіти

19,0

6.2. Основні напрямки міграції громадян України
Ɇɿɝɪɚɰɿɹ ɞɨ ɤɪɚʀɧ ȯɋ Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɜɢʀɠɞɠɚɬɢ ɞɨ ȯɋ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ
ɩɨɱɚɥɢ ɭ ɪ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ȯɜɪɨɫɬɚɬɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯɱɥɟɧɚɯ ȯɋ ɭ ɪ ± ɦɚɣɠɟ  ɬɢɫ
ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɡ  ɦɥɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ Ȼɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɢɞɿɜ ɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɧɚɞɚɥɚ ɉɨɥɶɳɚ ±   ɬɢɫ  Ⱦɪɭɝɚ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɤɪɚʀɧɚ ± ɑɟɯɿɹ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɥɢɲɟ  ɬɢɫ  41 ɞɿɚɝɪɚɦɚ
³ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɞɟɹɤɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯȯɋ´ 
39

Мостова Ю., Рахманін С. Кровотеча. – ZN,ua, 27 січня 2018р., https://dt.ua/internal/krovotecha-chomuukrayinci-pokidayut-svoyu-krayinu-267394_.html.
40
Там само.
41
Residence permits statistics. – Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Residence_
permits_statistics.
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Чисельність громадян України, які отримали дозвіл
на проживання у деяких країнах ЄС у 2016р.42
2 727 осіб Данія
6,6%

Естонія 1 303 осіб
30,2%

Латвія 1 435 осіб

Ліхтенштейн
25 осіб
3,2%
Чехія
24 223 осіб
30,3%

Португалія
1 406 осіб
4,5%

Хорватія

294 осіб
5,5%

Литва
2 828 осіб
Польща

512 552 осіб
87,5%

23,8%

41,9%

Словаччина 3 016 осіб

Угорщина
2 375 осіб
10,9%

29,5%

Болгарія 1 086 осіб
13,7%
Греція
893 осіб
2,0%

Частка українців у загальній чисельності осіб,
які отримали дозвіл на проживання у країні

ȯɜɪɨɫɬɚɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ
ɉɨɥɶɳɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦ ɪɟɤɨɪɞɫɦɟɧɨɦ   ɬɢɫ  ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ
ɨɬɪɢɦɚɜɞɨɡɜɿɥɧɚɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɉɨɥɶɳɿɨɬɪɢɦɚɥɢɞɨɡɜɿɥɧɚɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
Чисельність громадян, які отримали перші дозволи на проживання в ЄС-28
залежно від мети в’їзду у 2016р.43, %
Возз’єднання
сімей
Україна

Освіта

Працевлаштування

Інше

5,5

4,4

82,7

7,4

Сирія

13,7

0,7

85,3

0,3

США

8,3

46,5

16,5

28,6

Індія

26,8

16,2

28,7

26,8

Китай

16,4

66,9

10,0

6,7

Марокко

69,8

11,8

10,3

8,2

Філіппіни

11,9

1,5

13,7

72,9

Росія

32,6

27,0

17,8

22,6

Туреччина

41,2

32,3

9,0

17,5

Бразілія

31,1

41,6

13,8

13,6

42

Джерело: Residence permits statistics. – Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Residence_permits_statistics.
43
Там само.
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ПОЛЬЩА
ɉɨɩɢɬ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɪɨɛɿɬɱɚɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ
ɡɪɨɫɬɚɽ ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɇɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ
ɬɚ ɉɨɜɧɨɜɚɠɧɨɝɨ ɉɨɫɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɉɨɥɶɳɿ
Варшава
ȺȾɟɳɢɰɿɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɭɉɨɥɶɳɿɠɢɜɭɬɶ
ɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɨɧɚɞ  ɦɥɧ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ44 ɉɨɥɶɳɚ
ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɞɟɮɿɰɢɬ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɮɨɧɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɟɤɨɪɞɧɨ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɉɨɩɢɬ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ
ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢʀɡɞɭ ɩɨɥɹɤɿɜ
 ɦɥɧ  ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɡ ɜɢɳɢɦɢ ɧɿɠ ɭ
ɉɨɥɶɳɿ ɡɚɪɨɛɿɬɤɚɦɢ Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɟ
ɞɚɜɰɿɜ ɳɨɛ ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɬɟɦɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ  ɪɨɤɿɜ
ɤɪɚʀɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ  ɦɥɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ45 əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ :RUN 6HUYLFH
ɬɪɟɬɢɧɚɩɨɥɶɫɶɤɢɯɮɿɪɦɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹɡɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɞɨɛɨɪɭɩɟɪɫɨɧɚɥɭɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɧɚɪɨɛɨɱɿɩɪɨɮɟɫɿʀɮɿɪɦɩɥɚɧɭɸɬɶɧɚɣɦɚɬɢɭɤɪɚʀɧɰɿɜ46
Ɂɚ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɋɨɸɡɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɉɨɥɶɳɿ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɰɿɽʀɤɪɚʀɧɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɥɭɱɢɬɢɦɥɧɟɦɿɝɪɚɧɬɿɜɚɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɢɞɚɧɢɯɡɚɩɪɨɲɟɧɶɧɚɪɨɛɨɬɭɜɪɞɥɹɭɤɪɚʀɧɰɿɜɫɤɥɚɞɟɦɥɧ47
ɉɨɥɿɬɢɤɚɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɭɪɹɞɭɬɚɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶɛɿɡɧɟɫɭɨɛɭɦɨɜɥɸɽɩɨɫɬɿɣɧɟɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɉɨɥɶɳɿ Ⱦɚɧɿ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɉɨɥɶɳɿ ɡɚ ɪɪ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɤɚ
ɧɚɞɚɧɢɯ ɜɿɡ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɍ ɪ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɞɨɡɜɨɥɿɜɧɚɞɚɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɍɤɪɚʀɧɢɡɦɟɬɨɸɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɡɪɨɫɬɚɥɚ
ɦɚɣɠɟ ɜ  ɪɚɡɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɞɨ 48 Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥ ɪ ɛɭɥɨ
ɧɚɞɚɧɨɛɿɥɶɲɟɬɢɫɞɨɡɜɨɥɿɜɧɚɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
 ɍ ɪ ɉɨɥɶɳɚ ɧɚɞɚɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɦɥɧ ɜɿɡ ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɣɠɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɚɡɹɤɢɯɛɭɥɢɡɞɨɡɜɨɥɨɦɧɚɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɭɪɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɡɜɨ
ɥɿɜ ɧɚ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨ  ɬɢɫ49 ɇɚɪɚɡɿ ɛɿɥɶɲɟ  ɬɢɫ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɜɧɟɫɤɢ50 ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɡɚɹɜɢ ɩɪɚɰɟ
ɞɚɜɰɿɜɉɨɥɶɳɿɩɪɨɧɚɦɿɪɢɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɿɧɨɡɟɦɰɿɜ´ɫ 
44

У Польщі живе і працює більше мільйона українців – посол. – ZN,ua, 27 серпня 2018р., https://dt.ua/
UKRAINE/u-polschi-zhive-i-pracyuye-bilshe-milyona-ukrayinciv-posol-286685_.html.
45
Puto K. Second-hand Europe: Ukrainian Immigrants in Poland. – Political Critique, July 4, 2017,
http://politicalcritique.org/cee/poland/2017/ukrainian-immigrants-in-poland.
46
Тотальна криза робочих рук: польський ринок праці потребує українців. – Світ.ua, 22 лютого 2017р.,
http://svitua.com.ua/news/201702/2506-totalna-kryza-robochyh-ruk-polskyy-rynok-praci-potrebuye.
47
Шлях на Захід: чому українських працівників бояться та чекають у Польщі. – Європейська правда,
12 березня 2018р., https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/03/12/7078510.
48
Fomina J. Economic Migration of Ukrainians to the EU: A View from Poland. – E-International Relations,
Apr 25 2017, https://www.e-ir.info/2017/04/25/economic-migration-of-ukrainians-to-the-eu-a-view-from-poland.
49
Там само.
50
Там само.
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Надані візи громадянам України51
528 274

2013

192 401

720 675

556 511

2014

276 748

833 529

457 885
924 676
466 791

2015
Усього

С

D

Робоча віза С05 (шенген) – надає право легально працювати в Польщі три місяці
впродовж півроку.
Робоча віза D05 (польська національна) – надає право легально працювати в
Польщі шість місяців упродовж року на всіх видах робот, окрім сезонних.
Робоча віза D05а (польська національна) – надає право легально працювати
в Польщі дев’ять місяців упродовж року, але лише на роботах, що визнані польським
законодавством як сезонні.
Робоча віза D06 (польська національна) – надає право легально працювати в
Польщі більше шести місяців упродовж року, на всіх роботах, окрім сезонних.

2013р.
2014р.
2015р.

Бізнес

Робота на основі
Працевлаштування на
декларації роботодавця
основі дозволу
про наміри надати роботу

12 093
17 258
20 243

17 241
29 481
40 299

125 871
192 614
362 889

182 649
185 021
133 570

Надані візи громадянам України в консульських відділах Польщі, за метою52

Навчання

51

Джерело: Fomina J. Economic Migration of Ukrainians to the EU: A View from Poland. – E-International
Relations, April 25, 2017, https://www.e-ir.info/2017/04/25/economic-migration-of-ukrainians-to-the-eu-a-viewfrom-poland.
52
Джерело: Там само.
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Надані візи громадянам України за метою перебування53

2012

Сімейна
Освіта
Працевлаштування
Інша
Усього

2 482
1 649
9 827
3 323
2 373
2 450
2 351

2013

8 718

9 595

931

2014

2 726
3 798
8 307

17 108

2 277
3 888
7 054

2015

23 925

37 833

2 997

2016
(I квартал)

3 236
2 668
11 327

17 231

Немає даних

Політика уряду Польщі щодо трудових мігрантів з України
На власників біометричних паспортів, які в’їхали в режимі “безвізу”, було поширено право тимчасово працювати без оформлення дозволу на працевлаштування,
а лише згідно з заявою працедавця, зареєстрованою місцевою владою. Наразі громадяни України, оминаючи візові процедури, без посередників можуть шукати роботу в
Польщі. Якщо вони планують виконувати її довше, ніж дозволені при безвізовому в’їзді
90 днів, потрібно звернутися до відділу у справах іноземців за продовженням строку
перебування.
З січня 2018р. набули чинності зміни до польського закону про працевлаштування, згідно з якими запроваджується дозвіл на працевлаштування з метою виконання
сезонних робіт тривалістю дев’ять місяців. Оформити його буде простіше, ніж звичайний, переваги надаються громадянам шести країн Східного партнерства: Азербайджану,
Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Працедавець зможе працевлаштовувати мігранта вже після подачі необхідних для оформлення дозволу документів, не
очікуючи рішення відповідного державного органу.
53

Джерело: Fomina J. Economic Migration of Ukrainians to the EU: A View from Poland. – E-International
Relations, Apr 25 2017, https://www.e-ir.info/2017/04/25/economic-migration-of-ukrainians-to-the-eu-a-view-frompoland.
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Зареєстровані заяви працедавців Польщі
про наміри працевлаштування іноземців54
2012
2014
2015

243 736
223 671

Всього заяв
Заяв щодо
громадян України

387 398
372 946
782 222
762 700

13 141 127

2016
2017
(I півріччя)

1 262 847
947 917
904 854

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɰɿɧɨɤ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɉɨɥɶɳɿ 1%3  ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ
ɪɨɤɢɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɦɿɝɪɚɧɬɿɜɡɍɤɪɚʀɧɢɞɨɉɨɥɶɳɿɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟɛɥɢɡɶɤɨɬɢɫ
ɨɫɿɛɧɚɪɿɤ55
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ,QWHUQDWLRQDO ,QYHVWPHQW56 ³ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ´ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɪɨɛɿɬɱɚɧ Ɍɚɤ ɡ ɪ ɫɭɬɬɽɜɨ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɨɫɿɛɡɚɣɧɹɬɢɯɭɫɟɤɬɨɪɿɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ±ɡɞɨ
  ɉɪɨɬɟɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɹɜɚɝɨɦɿɫɬɶɿɧɲɢɯɫɟɤɬɨɪɿɜɨɫɨɛɥɢɜɨɫɟɤɬɨɪɭɩɨɫɥɭɝ
ɡɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɬɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ±ɡɞɨ
Ɍɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ
ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɢɫɥɚ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɭ ɝɪɭɩɿ ɧɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɹɤɿ ɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɨɛɿ
ɪɨɛɨɬɭɜɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɿ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɫɟɪɟɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɿ ɞɚɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɚ ɩɪɨɡɜɿɬɭɜɚɥɚ
ɳɨɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɫɤɥɚɞɚɥɢɱɨɥɨɜɿɤɢ57Ȼɿɥɶɲɟɞɜɨɯɬɪɟɬɢɧɬɪɭɞɨɜɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜ
ɛɭɥɢɜɿɤɨɦɩɨɧɚɞɪɨɤɿɜ
54

Джерело: Rynek pracy. – Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.mpips.
gov.pl/praca.
55
Очікується, що трудова міграція з України у середньостроковій перспективі буде знижуватися – Сергій
Ніколайчук, НБУ (інтерв’ю). – Polska Agencja Prasowa Biznes, 22 лютого 2018р., https://bank.gov.ua/doccatalog/
document?id=65006045.
56
Edited Collection – Migration and the Ukraine Crisis. – E-International Relations, Apr 4 2017, https://www.e-ir.
info/2017/04/04/edited-collection-migration-and-the-ukraine-crisis.
Дослідження проведено у травні 2017р. фахівцями з України, Польщі, Чехії та Словаччини. Див.: Сколько
миллионов человек эмигрировало из Украины в Россию и ЕС? И сколько еще уедет? – Международные
инвестиции, 22 марта 2018г., http://internationalinvestment.biz/business/331-emigraciya-ukraincev-skolkograzhdan-ukrainy-uehalo-za-rubezh-i-v-kakie-strany.html.
57
Зовнішня трудова міграція. – Державна служба зайнятості, https://www.dcz.gov.ua/analitics/68.
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ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɯɿɞ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɽ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦ ɞɨ ɦɟɞɿɚɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ
ɉɨɥɶɳɿ ɹɤɢɣ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɨɥɶɳɿ ɫɤɥɚ
ɞɚɜɭɪɡɥɨɬɢɯ ɛɥɢɡɶɤɨɡɥɨɬɢɯɩɿɫɥɹɫɩɥɚɬɢɩɨɞɚɬɤɿɜ 58
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜ
ɉɨɥɶɳɿ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɜɥɿɬɤɭ ɪ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ (:/ 6$ ³ɍɤɪɚʀɧɰɿ ɧɚ ɩɨɥɶ
ɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ´59 ɩɨɧɚɞ  ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɯɨɬɿɥɢ ɛ ɩɟɪɟʀɯɚɬɢ ɞɨ ɰɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ
ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  ± ɝɨɬɨɜɿ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ
 ɧɟ ɯɨɬɿɥɢ ɛ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɠɢɬɢ ɜ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɚ  ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ
ȱɥɢɲɟɧɟɯɨɬɿɥɢɛɧɚɡɚɜɠɞɢɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɜɉɨɥɶɳɿ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɠɟɧ ɞɪɭɝɢɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɩɥɚɧɭɽ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɜɿɞ  ɞɨ
 ɦɿɫɹɰɿɜ ɬɪɟɬɢɧɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɦɚɸɬɶ ɧɚɦɿɪ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɞɨ  ɦɿɫɹɰɿɜ  ± ɜɿɞ
ɩɿɜɪɨɤɭɞɨɪɨɤɭɿɥɢɲɟɩɥɚɧɭɸɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɉɨɥɶɳɿɩɨɧɚɞɪɿɤ
 ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɡɚɹɜɢɥɢ ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɡɚ ɪɨɛɨɱɨɸ ɜɿɡɨɸ  ±
ɡɚɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɩɚɫɩɨɪɬɨɦ±ɦɚɸɬɶɩɨɫɜɿɞɤɭɧɚɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɓɨɪɿɱɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɬɢɫ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɫɬɚɜɚɥɢ ɜɨɥɨɞɚɪɹɦɢ ³ɤɚɪɬɢ ɩɨɥɹɤɚ´60
ɍ ɪ ɿ ɪ ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ ɩɨɧɚɞ  ɬɢɫ ɤɚɪɬɨɤ Ɂɚ  ɪɨɤɿɜ ɪɪ 
ɜɿɞɦɨɜɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ȱ ɩɿɜɪɿɱɱɹ ɪ ɡɚɪɟɽɫɬ
ɪɨɜɚɧɨ ɩɨɧɚɞ  ɡɚɹɜ ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɚɪɬɢ ɩɨɥɹɤɚ
ɳɨɦɚɣɠɟɧɚɛɿɥɶɲɟɧɿɠɡɚɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɩɟɪɿɨɞɪ61
Ⱦɨ ɪɟɱɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɦɿɝɪɚɧɬɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɜɿɞ ³ɉɨɥɶɳɚ ɜɤɪɚɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ´62 ɞɨ ɚɛɫɨ
ɥɸɬɧɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ ± ³ɍ ɉɨɥɶɳɿ ɽ ɛɚɝɚɬɨ ɜɨɪɨɝɿɜ ɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ± ɨɞɧɿ ɡ ɧɢɯ´
ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɿɧɿɫɬɪ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɉɨɥɶɳɿ Ɇɚɪɿɭɲ Ȼɥɚɳɚɤ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɡ ɜɢɦɨɝɨɸ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢɡɪɨɛɦɟɠɟɧɧɹɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜ63

58

Держстат Польщі. – Statistics Poland, https://stat.gov.pl/en/topics/population/internationa-migration.
Badanie socjologiczne doĞwiadczenia, wyzwania i perspektywy raport EWL S.A. UkraiĔcy na polskim rynku
pracy – doĞwiadczenia, wyzwania i perspektywy 2018 EWL S.A. Wszystkie prawa zastrzeĪone. Cytowanie danych
za: „UkraiĔcy na polskim rynku pracy – doĞwiadczenia, wyzwania i perspektywy. Raport EWL S.A.” Redakcja:
Anatoliy Zymnin, Vladyslav Kulikov, Yuriy Taran. – http://prostir.pl/wp-content/uploads/2018/08/BADANIE-_EWL_
RAPORT.pdf.
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С 2008 года более 100 тыс. украинцев получили карту поляка. – ZN,ua, 16 сентября 2018г., https://zn.ua/
ECONOMICS/s-2008-goda-bolee-100-tysyach-ukraincev-poluchili-kartu-polyaku-294724_.html.
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Там само. Найбільше за цей період карт поляка отримали громадяни Білорусі (майже 120 тис.). Крім того,
понад 6 000 “карт поляка” видано громадянам Росії, понад 3 000 – Казахстану, більше 1 700 – Молдови.
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Poland Can’t Get Enough of Ukrainian Migrants. – Вloomberg, March 7 2017, https://www.bloomberg.com/news/
articles/2017-03-06/million-migrants-fleeing-putin-score-a-policy-jackpot-for-poland.
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Báaszczak wprowadzi limit imigrantów. To uderzy w UkraiĔców pracujących w Polsce. – Gazeta Wyborcza,
2 wrzeĞnia 2017, http://wyborcza.pl/7,75398,22313043,blaszczak-wprowadzi-limit-imigrantow-to-uderzy-w-ukraincow.html?disableRedirects=true.
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Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ &%2664 ɭ ɪ  ɩɨɥɹɤɿɜ ɜɜɚ
ɠɚɥɢ ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɽ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɚɥɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɠ ɡ ɧɢɯ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɬɟ ɳɨɛ ɫɭɬɬɽɜɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ
ɭɤɪɚʀɧɿ±ɚɛɢʀɯɧɟɫɬɚɥɨɜɉɨɥɶɳɿɧɚɞɬɨɛɚɝɚɬɨ
ЧЕХІЯ
ɑɟɯɿɹ ɽ ɞɪɭɝɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɤɭɞɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ
ɫɤɟɪɨɜɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɨɝɥɹɞɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
Прага
ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ Ƀɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɫɟɡɨɧɧɿ ɩɨʀɡɞɤɢ ɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɿɜɪɨɤɭ ɚɛɨ ɪɿɤ Ɍɚɤ ɡɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ Ƚɟɧɟɪɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚ ɑɟɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ
³ɑɟɫɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɜɟɥɢɤɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɱɟɫɶɤɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨ
ɦɚɞɹɧɧɚɪɨɛɨɬɭɜɑɊ´65
Ɋɿɜɟɧɶɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɜɑɟɯɿʀ±ɨɞɢɧɡɧɚɣɧɢɠɱɢɯɭȯɋɞɟɪɠɚɜɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɱɟɪɟɡ
ɜɬɪɚɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ  ɬɢɫ ɥɸɞɟɣ ɉɨɩɪɢ ɰɟ ɜ ɤɪɚʀɧɿ  ɬɢɫ ɜɚɤɚɧɫɿɣ
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɌ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ ɚɜɬɨ ɬɚ
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ66 ɓɨɛ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɨɫɟɧɢ ɪ ɑɟɯɿɹ ɭɯɜɚ
ɥɢɥɚ ɡɚɤɨɧ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɭɬɬɽɜɟ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɲɜɢɞɲɟɧɧɹ ɜɢɞɚɱɿ ɜɿɡ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ± ɿɧɠɟɧɟɪɚɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɦ
ɬɚɦ ɬɚ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɡɿ ɫɮɟɪɢ ,7 ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɚ ɡɦɿɧɚ ± ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɚɪɬɤɢ ɹɤɚ
ɦɿɫɬɢɬɶɹɤɞɨɡɜɿɥɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɬɚɤɿɞɨɡɜɿɥɧɚɬɪɢɜɚɥɟɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ67
Ɂɝɿɞɧɨɡɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɭɪɹɞɨɦɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦɩɪɚɰɟɞɚɜɟɰɶɩɨɜɢɧɟɧɡɧɚɣɬɢɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɣɨɦɭ ɮɚɯɿɜɰɹ ɭɤɥɚɫɬɢ ɭɝɨɞɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜ ɤɨɧɫɭɥɶɫɶɤɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ
ɞɟ ɡ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɭɬɶ ɤɨɪɨɬɤɭ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɭ əɤɳɨ ɜɨɧɚ ɩɪɨ
ɣɞɟ ɭɫɩɿɲɧɨ ɿ ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɧɟ ɜɢɧɢɤɧɟ ɣɨɦɭ ɧɚɞɚɞɭɬɶ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭɤɚɪɬɤɭɩɪɨɞɨɡɜɿɥɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɣɬɪɢɜɚɥɟɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɑɟɯɿʀ
Ɂɚ ɧɢɦ ɦɚɣɠɟ  ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɳɨɪɨɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɱɟɫɶɤɭ ɪɨɛɨɱɭ ɜɿɡɭ
ɇɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɭɪɹɞ ɑɟɯɿɹ ɦɚɜ ɧɚɦɿɪɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
ɉɪɨɬɟ ɱɟɫɶɤɿ ɩɪɚɰɟɞɚɜɰɿ ɡɚɹɜɥɹɥɢ ɳɨ ʀɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɞɜɿɱɿ ɛɿɥɶɲɟ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɟɯ
ɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɬɟ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚ ɫɩɪɨɢ
ɳɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɞɚɱɿ ɜɿɡ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ Ɂɚ ɩɨɜɿɞɨɦ
ɥɟɧɧɹɦ ':68 ɭ ɪ ɭ ɑɟɯɿʀ ɩɪɚɰɟɞɚɜɰɿ ɡɚɤɥɢɤɚɥɢ ɭɪɹɞ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɧɚɣɦɭɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀɿɧɨɡɟɦɧɨʀɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɡɍɤɪɚʀɧɢ
64

Centrum Badania Opinii Spoáecznej. (Public Opinuon Research center) – https://www.cbos.pl/PL/home/home.php.
Урядова програма “Режим Україна”. – Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові, https://www.
mzv.cz/lvov/uk/x2004_02_03/x2016_05_18/x2016_08_03.html.
66
Czech Republic Unemployment Rate 1990-2018. – Trading Economics, https://tradingeconomics.com/
czech-republic/unemployment-rate.
67
Картки видаватимуться в закордонних представництвах Чехії за умови, якщо прохач доведе свою
професійну кваліфікацію. Далі іноземець, який бажає працевлаштуватися у країні, має звернутися до
міністерства внутрішніх справ Чехії, яке збереже на картці його біометричні дані та підтвердить її чинність.
68
Чехія потребує більше працівників з України. – DW, 7 лютого 2017р., https://www.dw.com.
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Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɑɟɯɿʀ ɧɚ  ɬɪɚɜɧɹ ɪ ɜ ɤɪɚʀɧɿ
ɥɟɝɚɥɶɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ  ɬɢɫ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ±  ɬɢɫ ɬɨɛɬɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ69
Ɂ ɭɫɿɯ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ  ɬɢɫ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɚ  ɬɢɫ ± ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɋɤɿɥɶɤɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
ɜɤɨɠɧɿɣɡɰɢɯɝɪɭɩɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹ
ɍ ɫɿɱɧɿ ɪ ɭɪɹɞ ɑɟɯɿʀ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪɢ ɩɨɞɜɨʀɬɢ ɳɨɪɿɱɧɭ ɤɜɨɬɭ ɞɥɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡ  ɞɨ  ɨɫɿɛ70 Ɂɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ
$WODQWLF &RXQFLO ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɬɨɦɭ ɤɜɨɬɚ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɞɨ ɑɟɯɿʀ ɫɤɥɚ
ɞɚɥɚɜɫɶɨɝɨ71
Ʉɪɚʀɧɢ ȯɋ ɜɠɟ ɩɨɱɚɥɢ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɍ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɞɿɣɲɨɜ ɡɚɩɢɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɫɩɪɚɜ ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ȼɨɧɢ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ ɳɨ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ  ɦɿɫɹɰɿɜ ɭ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ
ɧɚɪɿɜɧɿɬɢɫɨɫɿɛ72
Ɍɚɤɨɠɭɩɟɪɲɟɡɚɪɨɤɿɜɭɪɫɭɬɬɽɜɨɡɪɨɫɥɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢɦɿɝɪɚɰɿʀɽɜɪɟʀɜɬɚ
ɟɬɧɿɱɧɢɯɧɿɦɰɿɜɡɍɤɪɚʀɧɢɞɨɇɿɦɟɱɱɢɧɢ73
РОСІЯ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ Ɋɨɫɿɸ Ɍɚɤ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɛɟɪɟɡɟɧɶ ɪ
ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɆɁɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɊɎ ɩɟɪɟ
ɛɭɜɚɥɢɞɨɦɥɧɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢ74
Москва
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɫɟɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɩɟɪɟɩɢɫɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɪ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɊɎ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɦɚɣɠɟ  ɦɥɧ
ɜɢɯɿɞɰɿɜɡɍɤɪɚʀɧɢ75Ⱦɨɩɨɞɿɣɪɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
Ɋɨɫɿʀɩɨɫɬɿɣɧɨɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɛɥɢɡɶɤɨɦɥɧɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧ76ɩɨɬɿɦɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɰɿɜɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɊɎɡɪɨɫɥɚɞɨɦɥɧɚɭɪɞɨɫɹɝɥɚɦɥɧɨɫɿɛ
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Чи дійсно в Чехії багато українських біженців та мігрантів? – BBC News Україна, 29 серпня 2018р.,
https://www.bbc.com/ukrainian/features-45346887.
70
МЗС Чехії оголосило про значне збільшення квоти для українських робітників. – Новое время, 31 січня
2018р.,
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mzs-chekhiji-oholosilo-pro-znachne-zbilshennja-kvoti-dlja-ukrajinskikhrobitnikiv-2449087.html.
71
Ukraine Headed for Perfect Storm of Demographic Decline. – Atlantic Council, http://www.atlanticcouncil.
org/blogs/ukrainealert/ukraine-headed-for-perfect-storm-of-demographic-decline.
72
Міграція з України зростає і наближається до критичної. – Новое время, 7 квітня 2018р., https://nv.ua/ukr/
ukraine/events/mihratsija-z-ukrajini-zrostaje-i-nablizhajetsja-do-kritichnoji-2462687.html.
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Джерело: Сайт Федерального відомства з питань міграції та біженців (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge), http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html.
74
Див: В России живут и работают миллионы украинцев. – Корреспондент.net, 18 марта 2016г.,
http://korrespondent.net/ukraine/3649630-v-rossyy-zhyvut-y-rabotauit-myllyony-ukrayntsev.
75
Всероссийская перепись населения 2010, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_
itogi1612.htm.
76
Статистические сведения по миграционной ситуации. – Министерство внутренних дел Российской
Федерации, https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/2.
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Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɊɎ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɊɎ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɛɟɪɟɡɟɧɶ ɪ ɫɤɥɚ
ɞɚɥɚɨɫɿɛ77
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɆȼȾ ɡɚ ɪ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɜ¶ʀɯɚɥɨ  ɬɢɫ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɡ ɧɢɯ  ɬɢɫ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ  ɬɢɫ ± ɡ ɦɟɬɨɸ ɬɭɪɢɡɦɭ  ɬɢɫ ±
ɫɬɭɞɟɧɬɢ78 ɇɚ ɨɛɥɿɤ ɛɭɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ  ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡ ɧɢɯ  ɨɫɿɛ
ɦɚɥɢ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ  ± ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɜɿɡɢɬ  ± ɬɭɪɢɡɦ
ɿ±ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɍ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɪ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɍ ɪ  ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ ɊɎ
ɭɪ± ɧɚɛɿɥɶɲɟ ɭɪ±ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ79

громадянства РФ
85 119 Набуття
(прийнято, відновлено, визнано)

144 530 Мешкає за ВнП

Види на
проживання
рішення про
67 022 Прийняте
надання ВнП

58 128 інше

485 051 приватна

503 287 робота

28 083 навчання

42 881 туризм

1 117 430 первічно

мета виїзду:

з міграційного
1 075 853 Знято
обліку

у т.ч.:
поставлено на
1 603 878 облік за містом
перебування

за
188 369 зареєстровано
місцем проживання

на
1 792 247 Поставлено
міграційний облік

у т.ч.:

Дозвіл на
тимчасове
проживання

201 631 Мешкає за ДТП

Міграційний облік

рішення про
96 612 Прийняте
надання ДТП

Показники міграції з України до Росії, січень-грудень 2017р.80

ДТП – Дозвіл на тимчасове перебування
ВнП – Вид на проживання

Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɋɇȾ81 ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ ɊɎ
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ82 Ʉɪɚɬɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɜ¶ʀɠɞɠɚɥɢ
ɞɨɊɎɩɨɱɚɥɨɫɹɡɪɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɜ¶ʀɯɚɥɨɬɢɫɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɬɢ
ɬɢɫɭɪ ɞɚɧɢɯɡɚɪɪɧɟɦɚɽ 
77

В России посчитали, сколько украинцев находится на их территории. – Мигрант.ру, 20 апреля 2017г.,
http://migrant.ru/v-rossii-poschitali-skolko-ukraincev-naxoditsya-na-ix-territorii.
78
Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2017г.
с распределением по странам и регионам. – МВД РФ, https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/12162171.
79
Там само.
80
Джерело: Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь
2017 года с распределением по странам и регионам. МВД РФ.
81
Другу позиці після України посідає Казахстан – 37 837 жителів якого отримали громадянство РФ у 2016р.
(у 2015р. – 32 070). Також у 2016р. громадянство РФ отримали 23 216 громадян Узбекистану (у 2015р. –
22 557); 22 264 громадян Вірменії (у 2015р. – 18 653 громадян).
82
Государственная программа по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников. – МВД РФ, https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots.
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Міжнародна міграція до Російської Федерації у 2017р.83

Міграційний
приріст

66 303

47 624

Число
прибулих

524 452 321 018 203 434 410 525 254 715 155 810 113 927

Число тих,
хто виїхав

50 590

Число
прибулих

Число тих,
хто виїхав

Сільська місцевість

70 846

Число тих,
хто виїхав

Міграційний
приріст

Міська місцевість

589 033 377 155 211 878 467 597 306 309 161 288 121 436

Число
прибулих
Всього
за країнами

Міграційний
приріст

Міська та сільська
місцевість

у т.ч. країни СНД
Країни СНД
Азербайджан

25 602

17 003

8 599

21 670

14 307

7 363

3 932

2 696

1 236

Вірменія

46 898

32 899

13 999

35 272

24 800

10 472

11 626

8 099

3 527

Білорусь

21 282

9 512

11 770

14 601

7 696

6 905

6 681

1 816

4 865

Казахстан

71 680

38 944

32 736

58 384

31 241

27 143

13 296

7 703

5 593

Киргизія

41 165

21 810

19 355

35 259

18 589

16 670

5 906

3 221

2 685

Молдова

31 369

21 764

9 605

23 900

16 960

6 940

7 469

4 804

2 665

Таджикистан

63 467

28 828

34 639

51 134

23 421

27 713

12 333

5 407

6 926

Туркменістан

8 734

5 861

2 873

8 105

5 521

2 584

629

340

289

64 073

41 906

22 167

50 353

33 438

16 915

13 720

8 468

5 252

47 691 111 847

78 742

33 105

38 335

23 749

14 586

Узбекистан
Україна

150 182 102 491

ɍ ɪɪ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɩɟɜɧɿ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɬɢɦ
ɱɚɫɨɜɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɿʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɠɢɬɟɥɿ
ɉɿɜɞɟɧɧɨɫɯɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨɬɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɳɨ ɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɝɪɨ
ɦɚɞɹɧɫɬɜɨɊɨɫɿʀɡɦɟɧɲɢɬɶɫɹ84
Ɍɚɤɨɠ Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɊɎ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ɭ ɪ
ɜ Ɋɨɫɿʀ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ ɞɨ  ɬɢɫ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɋɟɪɟɞ  ɦɥɧ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɜɢɞɚɧɢɯ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɪ  ɛɭɥɢ
ɧɚɞɚɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɱɜɟɪɬɶ ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
ɦɚɸɬɶɞɨɡɜɿɥɧɚɪɨɛɨɬɭɬɚɩɚɬɟɧɬɢɧɚɪɨɛɨɬɭɭɩɪɢɜɚɬɧɢɯɨɫɿɛ
Ɉɮɿɫɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɟ ɧɚɞɚɽ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɫɮɟɪɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚɤɢɯ
ɡɚɣɧɹɬɢɯɩɪɨɬɟɦɨɠɧɚɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɹɤɳɨɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɩɚɬɟɧɬɢɧɚɪɨɛɨɬɭɭɩɪɢɜɚɬɧɢɯɨɫɿɛɳɨɜɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɩɪɚɰɹɜɹɤɨɫɬɿɩɟɪɫɨɧɚɥɭɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɹɧɿɲɨɮɟɪɢɫɚɞɿɜɧɢɤɢɩɪɢɛɢɪɚɥɶɧɢɤɢɬɨɳɨ ɍɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨɣɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɚ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɚɧɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɭɫɮɟɪɿɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
83

Численность и миграция населения Российской Федерации в 2017г. – Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_107/Main.htm.
84
Поток мигрантов уменьшается, но по-прежнему перекрывает естественную убыль населения. –
Российская газета, 21 ноября 2017г., https://rg.ru/2017/11/21/eksperty-potok-migrantov-v-rossiiuumenshilsia-na-37-tysiach-chelovek.html.
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ȽɨɥɨɜɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɦɿɝɪɚɰɿʀɊɎɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɜɫɿɱɧɿɪɛɿɥɶɲ
ɧɿɠ  ɬɢɫ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɚɬɟɧɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ  ɬɢɫ ± ɞɨɡɜɨɥɢ
ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ85 Ȼɿɥɶɲ ɧɿɠ  ɬɢɫ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɞɚɥɢ ɡɚɹɜɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɿ ɡ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɿ  ɬɢɫ ɜɢɫɥɨ
ɜɢɥɢɛɚɠɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɬɢɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨɊɎ
Ɂɚ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɊɎ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɞɨ  ɦɥɧ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ  ɦɥɧ ± ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɤɢɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɡɚ³ɜɚɯɬɨɜɢɦ´ɦɟɬɨɞɨɦɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɊɎ
ɉɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ Ⱦɚɧɿ ɡ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ ȾɋɁɍ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨɜɫɶɨɝɨɭɪ
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ86
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ  ɚɛɨ  ɬɢɫ  ɝɪɨ
ɦɚɞɹɧ ɛɭɥɢ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢ
ɤɚɦɢ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ Ɉɞɟɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ87

Чисельність
працевлаштованих
громадян України за
кордоном суб’єктами
господарювання, що мають
ліцензії з посередництва
у працевлаштуванні за
кордоном, у 2017р.90
Число осіб

%

Кіпр

17 779

21

ɉɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ ɭ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɧɚɞɚɜɚɥɢ  ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ88 ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ Ɉɞɟɫɶɤɿɣ
  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ Ʌɶɜɿɜ
ɫɶɤɿɣ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɬɚ ɦɄɢʀɜ ± ɜɿɞ
ɞɨ

Польща

12 390

15

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȾɋɁɍ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɩɨɬɨɤɢ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɰɿɣ ɛɭɥɢ ɧɚ Ʉɿɩɪ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ 
ɜ ɉɨɥɶɳɭ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ  ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ 
ɨɫɿɛ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ ɨɫɿɛ ȼɟɥɢɤɭȻɪɢɬɚɧɿɸ
 Ƚɪɟɰɿɸ ɨɫɿɛ 89

Німеччина

9 228

11

Велика Британія

8 050

10

Греція

6 325

8

Панама

2 817

3

США

2 586

3

Нідерланди

2 550

3

Ліберія

2 419

3

Маршалові острови

2 311

3

Литва

2 124

2

15 200

18

Інші

ɉɨɥɨɜɢɧɚɬɪɭɞɨɜɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜɦɚɥɢɩɨɜɧɭɜɢɳɭɨɫɜɿɬɭɬɪɟɬɢɧɚ±ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɭɨɫɜɿɬɭ

85

МВД подсчитало количество украинцев в России. – Полит.ру, 4 января 2017г., http://polit.ru/news/2017/01/
04/migrants.
86
Аналітична та статистична інформація. Зареєстрована трудова міграція. – ДСЗУ, https://www.dcz.gov.ua/
analitics/68.
87
Там само.
88
Там само.
89
Там само.
90
Джерело: Аналітична та статистична інформація. Зареєстрована трудова міграція.
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Чисельність працевлаштованих громадян України за кордоном
суб’єктами господарювання, що мають ліцензії з посередництво
у працевлаштуванні за кордоном, у 2017р.91
(за віком)
Число осіб (тис.)

%

18-24 років

12,3

15

25-29 років

14,2

17

30-35 років

17,4

21

36-45 років

19,0

22

Старше 45 років

20,9

25

2,0

3

Повна загальна освіта

10,0

12

Професійно-технічна освіта

31,3

37

Повна вища освіта

40,5

48

(за освітою)
Початкова загальна та базова середня освіта

(за видами економічної діяльності)
Транспорт, складське господарство, поштова діяльність

37,2

Надання інших видів послуг

12,6

Переробна промисловість

10,4

Будівництво

10,2

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних
засобів

6,4

Сільське, лісове та рибне господарство

5,2

Тимчасове розміщення та організація харчування

4,5

(за професійними групами)
Найпростіші професії

35,6

Фахівці

14,9

Професіонали

11,8

Робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та
машин

11,6

Кваліфіковані робітники з інструментом,
Працівники сфери торгівлі та послуг

9,4

Технічні службовці

8,3

Законодавці, вищі державні службовці, керівники,
менеджери

3,5

Кваліфіковані робітники сільського, лісового господарства,
риборазведення та рибальства

2,5

ɉɨɧɚɞɬɪɭɞɨɜɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜɭɤɥɚɞɚɥɢɤɨɧɬɪɚɤɬɢɧɚɬɟɪɦɿɧɞɨɲɟɫɬɢɦɿɫɹɰɿɜ
ɱɜɟɪɬɶ±ɦɿɫɹɰɿɜɬɚ±ɩɨɧɚɞɨɞɢɧɪɿɤ92
91
92

Джерело: Аналітична та статистична інформація. Зареєстрована трудова міграція.
Там само.
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Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢʀɡɞɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɩɨɧɚɞ ɬɪɟɬɢɧɢ ɬɪɭɞɨɜɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜɡɍɤɪɚʀɧɢɩɪɚɰɸɜɚɥɢɭɫɮɟɪɿɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɫɤɥɚɞɫɶɤɨɦɭɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ
ɩɨɲɬɨɜɿɣ ɬɚ ɤɭɪ¶ɽɪɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɟɪɟɪɨɛɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ  
ɬɚɧɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ  
Ɍɪɟɬɢɧɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɚ ɧɢɡɶɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ
 ± ɡɚɣɦɚɥɢ ɩɨɫɚɞɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ  ± ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ  ± ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɬɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɬɚɦɚɲɢɧ93
ɋɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ ɳɨ ɞɨɧɟɞɚɜɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɍɪɹɞ ɰɿɥɤɨɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɜ
ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ94 Ɍɚɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɥɨɫɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɿɡɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ ɿ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ ɳɨ
ɜɿɞɬɿɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɧɢɡɢɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ
ɤɪɚʀɧɢ95 Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɩɪɨɦɨɭɬɟɪɨɦ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɡɢ
ɜɚɸɱɢʀɯɨɞɧɢɦɡɝɨɥɨɜɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɛɟɡɜɿɡɨɜɨɝɨɪɟɠɢɦɭ
“Тенденція на ринку така, що у зв’язку з початком безвізового режиму, можливостями для працевлаштування у сусідніх країнах, зменшилось навантаження на одне
робоче місце для людей, які мають намір працювати в Україні”96.
Міністр соціальної політики України А.Рева
28 грудня 2017р.
ȱɥɢɲɟɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɭɪɹɞɨɜɰɿɩɨɱɚɥɢɛɢɬɢɧɚɫɩɨɥɨɯɡɩɪɢɜɨɞɭɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɬɪɚɬɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ97
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɩɟɪɟɤɚɡɢ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ Ɉɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɿɡɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɱɚɫɬɤɚ ɝɪɨ
ɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɭ ȼȼɉ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɶ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ Ɍɚɤɚ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɜɥɚɞɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɝɪɨɲɨɜɢɯɩɟɪɟɤɚɡɿɜɡɧɚɱɧɨɩɟɪɟɜɢɳɭɽɹɤɡɨɜɧɿɲɧɿɤɪɟɞɢɬɢɬɚɤɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
ɉɪɢɜɚɬɧɿɝɪɨɲɨɜɿɬɪɚɧɫɮɟɪɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɪɭɞɨɜɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜɜɍɤɪɚʀɧɭɫɤɥɚɞɚɸɬɶɛɿɥɶɲɢɣɜɿɞɫɨɬɨɤȼȼɉɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɩɪɹɦɢɦɢɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɉȱȱ 
ɬɚ Ɉɮɿɰɿɣɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨɸ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɚɡɨɦ98 ɈȾɐɊ 
ɞɿɚɝɪɚɦɚ³ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɝɪɨɲɨɜɢɯɩɟɪɟɤɚɡɿɜɬɚɉȱȱɜɍɤɪɚʀɧɿ´ɫ 
93

Джерело: Аналітична та статистична інформація. Зареєстрована трудова міграція.
Безвіз сприяє трудовій міграції та зростанню платні – Уряд. – ВВС NEWS Україна, 27 грудня 2017р.,
https://www.bbc.com/ukrainian/news-42500873.
Клімкін відповів Моравецькому: Українські заробітчани рятують економіку Польщі. – https://www.ukrinform.
ua/rubric-polytics/2361307-klimkin-vidpoviv-moraveckomu-ukrainski-zarobitcani-ratuut-ekonomiku-polsi.html.
95
Безвіз сприяє трудовій міграції та зростанню платні – Уряд. – ВВС NEWS Україна, 27 грудня 2017р.,
https://www.bbc.com/ukrainian/news-42500873.
96
Там само.
97
Климкин заявил, что из Украины ежегодно уезжает миллион граждан. – Гордон, 4 сентября 2018г.,
https://gordonua.com/news/politics/klimkin-zayavil-chto-iz-ukrainy-ezhegodno-uezzhaet-million-grazhdan334205.html.
98
Статистика зовнішнього сектору. – НБУ, https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65613.
94
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9 264

7 535

6 959

2009

2010

2011

Прямі іноземні інвестиції, $ млн.99

2012

2013

2014

5 504

2 601

1 121

1 070

4,8

4,5

8,1

3 284

4,1

9,1
8,3

410

1 019

2008

6 489
4 499

4,1

4,6

2007

8 337

8 401
7 526

7 205
7 019

6 495
5 862
4,1

3,4

7,6

2 691

3,4

4 569
5 370

5 290

6 177

Співвідношення грошових переказів та ПІІ в Україні

2015

2016

2017

2018
(I півріччя)

Приватні грошові перекази, $ млн.100

Обсяг приватних переказів у ВВП (%)101

Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹɉȱȱɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɧɚɪɚɡɿɽɩɪɨɛɥɟɦɨɸȼɿɞɦɨɦɟɧɬɭɡɞɨɛɭɬɬɹɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɫɬɚɧɨɦɧɚɤɿɧɟɰɶɪɨɛɫɹɝɉȱȱɫɤɥɚɜɦɥɧɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ
ɪɡɚɝɚɥɶɧɢɣɨɛɫɹɝɉȱȱɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹɧɚɦɥɧ ɡɦɥɧ 
Прямі інвестиції (запаси)102, US $ млн.
67 031
65 121
58 654
52 872

49 835
43 017

2010
99
100
101
102

2011

2012

2013

2014

2015

42 079

2016

43 250

2017

Статистика зовнішнього сектору. – НБУ, https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65613.
Там само.
Там само.
Річна динаміка обсягів прямих інвестицій. – НБУ, https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=29318281.
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Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɪɨɥɶ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ Ɂɪɨɫɬɚɸɱɭ ɪɨɥɶ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ
ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɹɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟ
ɤɚɡɿɜ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɱɧɭ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɸ ɝɪɢɜɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɥɚɪɚ
ɋɒȺ ɋɬɪɿɦɤɨɩɨɞɿɛɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪ ɨɛɫɹɝɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɡɪɨɫɥɢ ɦɚɣɠɟ ɜ  ɪɚɡɿɜ
ɡ  ɦɥɧ ɭ ɪ  Ⱦɚɥɿ ɡ ɪ ɞɨ ɪ ʀɯ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɪɿɫ ɭ
 ɪɚɡɭ ± ɡ  ɦɥɪɞ ɞɨ  ɦɥɪɞ ɚɛɨ ɡ  ɞɨ  ȼȼɉ ɭ ɪ103 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɨɛɫɹɝɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɦɥɪɞ ɛɭɥɨɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɜɪ104
Грошові перекази в Україну від трудових мігрантів,
$ млн. (за даними Світового банку)
Personal remittances, received (current US$)105
9 667
7 822
6 782

6 535

8 449
7 354

5 290
5 941

5 845

2 408
3 102
6

12

12

18

411
33 140 207 330

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ƚɨɥɨɜɧɿɩɪɢɱɢɧɢɫɬɪɿɦɤɨɝɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝɿɜɩɟɪɟɤɚɡɿɜ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɢɫɥɚɩɪɚɰɸɸɱɢɯɧɚɡɚɤɨɧɧɢɯɭɦɨɜɚɯɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜ106
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢɜɩɪɢɣɦɚɸɱɢɯɤɪɚʀɧɚɯ
103

Personal remittances, received (current US$). – The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.
PWKR.CD.DT.
104
Зростання переказів в Україну протягом 2011-2013рр. дещо стримало розширення дефіциту поточного
рахунку та було одним з чинників зростання приватного споживання.
105
Personal remittances, received (current US$). – The World Bank.
106
Наприклад, за даними Федеральної служби статистики РФ, якщо у 2000р. офіційно було враховано
дещо більше 200 тис. трудових мігрантів з України, то у 2014р. було надано 3,7 млн. дозвільних документів на роботу. Див.: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2014г. – Федеральная
служба государственной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_107/Main.htm.
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Ɂɚ ȱ ɤɜɚɪɬɚɥ ɪ ɨɛɫɹɝ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɨɰɿɧɟɧɨ ɭ 
ȼȼɉ107Ʌɿɞɟɪɨɦɪɟɣɬɢɧɝɭ³ɨɮɿɰɿɣɧɨɫɬɿ´ɜɢɹɜɢɥɢɫɹɋɒȺ±ɦɥɧɩɟɪɟɤɚɡɚɧɿ
ɡɜɿɞɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɭ ɧɚɫ ɨɮɿɰɿɣɧɨ Ⱥ ɨɫɶ ɡ  ɦɥɧ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɟɪɟ
ɤɚɡɿɜɡɊɨɫɿʀɬɿɥɶɤɢɦɥɧɩɪɨɣɲɥɢɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɭɫɬɚɧɨɜɢɬɚɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɟɤɚɡɿɜ108
ɋɭɦɚɪɧɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢ ɭ ɪ ɜɿɞɩɪɚɜɢɥɢ  ɦɥɪɞ Ɉɮɿɰɿɣ
ɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɣɲɥɢ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɩɟɪɟɤɚɡɚɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ±
ɦɥɪɞɁɚɩɟɪɲɟɩɿɜɪɿɱɱɹɪ±ɦɥɪɞ
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɚɥɸɬɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɩɟɪɟɤɚɡɭɸɬɶ ɡ ɉɨɥɶɳɿ Ɋɨɫɿʀ ɋɒȺ ɑɟɯɿʀ ɬɚ
ȱɬɚɥɿʀɁɰɢɯɩ¶ɹɬɢɞɟɪɠɚɜɜɩɟɪɲɨɦɭɤɜɚɪɬɚɥɿɜɧɚɲɭɤɪɚʀɧɭɡɚɣɲɥɢɦɥɪɞ
Ɉɛɫɹɝɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɤɨɥɢɜɚɸɬɶɫɹ ɳɨɪɨɤɭ Ɇɚɤɫɢɦɭɦ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɪ  ɦɥɪɞ  Ȳɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɢɥɨɫɶ ɭ ɪ
ɩɿɫɥɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɭ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ Ɂɧɢɠɟɧɧɹ
ɨɛɫɹɝɿɜ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɭ ɪɪ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɢɡɤɢ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɚɥɸɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɪɚʀɧɢ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɩɨɱɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɿ ɲɥɹɯɢ
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ109 ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ɉɛɫɹɝɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɱɟɪɟɡ ɧɟɮɨɪ
ɦɚɥɶɧɿ ɤɚɧɚɥɢ´  ɑɚɫɬɤɨɜɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ
ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ ɇȻɍ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɽ ɨɛɫɹɝɢ
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɨɤɭɩɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ȺɊ Ʉɪɢɦ
ɿɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ
Ɍɚɤɨɠ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ
ɱɚɫɬɢɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɪɭɞɨɜɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɤɪɚʀɧɚɯɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɹɤ ɝɚɪɚɧɬɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɪɨɛɢɬɶ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɤɭɩɭɽ
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɭɽ ɛɿɡɧɟɫ ɧɟ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ ɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɇɟ ɞɢɜɧɨ ɳɨ ɿɡ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ
ɜɨɡɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɿɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɿɦɟɣ ɜɢɹɜɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ
ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ
Обсяги грошових переказів в Україну через неформальні канали110, $ млн.
4 426
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889
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107

3 045

2015
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2018
(І півріччя)

Грошові перекази. – НБУ, https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208355.
Там само.
109
Імовірно, обсяги нелегальних переказів збільшуватимуться у зв’язку з останнім повідомленням
Мінсоцполітики про те, що переказ з-за кордону, який перевищує 50 тис. грн., трактуватиметься органами
соціального захисту населення як дохід і братиметься до уваги під час розрахунку розміру субсидії. Див.:
Чи впливає кешбек від банку і депозит на отримання субсидії? – Мінсоцполітики, 3 жовтня 2018р.,
https://www.msp.gov.ua/news/16004.html.
110
Національний банк. Статистика зовнішнього сектору. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=65613.
108
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Скорочення обсягів грошових переказів в Україну у 2015р.
за основними країнами надходження111, %
Росія

Італія

Греція

Німеччина

-42,5

-29,6

-28,5

-17,8

Кіпр
-7,4

Велика
Британія
-6,4

США
-4,2

ЄС
-16,3

ɇȻɍ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ ɪɪ112 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɭ ɪɪ ɽ ɧɟɞɨɨɰɿɧɤɚ
ɨɛɫɹɝɿɜ ɰɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɱɟɪɟɡ ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɦɿɧɢ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɚ ɩɨɹɜɢ ɧɨɜɢɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ
ɬɪɢɪɨɤɢ113ɡɨɤɪɟɦɚ
¾ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡ Ɋɨɫɿʀ ɞɨ ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ ɪɿɡɤɟ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɉɨɥɶɳɿ114 ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɞɨɨɰɿɧɤɚ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɱɟɪɟɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɢɡɶɤɭ ɱɚɫɬɤɭ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ
ɿɡɉɨɥɶɳɿ115
¾ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɫɢɫ
ɬɟɦ ɡ ɛɨɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɡ
Ɋɨɫɿʀɿɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤɧɟɞɨɨɰɿɧɤɭɨɛɫɹɝɿɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɩɟɪɟɤɚɡɿɜ
ɁɝɿɞɧɨɡɧɨɜɨɸɦɟɬɨɞɢɤɨɸɇȻɍɛɭɥɨɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿɬɚɪɿɱɧɿɨɛɫɹɝɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯɩɟɪɟɤɚɡɿɜɡɚɨɫɬɚɧɧɿɬɪɢɪɨɤɢȲɯɨɰɿɧɤɢɛɭɥɨɡɛɿɥɶɲɟɧɨ
• ɭɪ±ɧɚɦɥɪɞɞɨɦɥɪɞ
• ɭɪ±ɧɚɦɥɪɞɞɨɦɥɪɞ
• ɭɪ±ɧɚɦɥɪɞɞɨɦɥɪɞ
111

Огляд приватних грошових переказів в Україну. – НБУ, 2015р., https://bank.gov.ua/doccatalog/
document?id=19208358.
112
Перерахунок даних щодо приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017рр. – НБУ, Департамент
статистики та звітності, 2018р., https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66364144.
113
Для перегляду обсягів приватних переказів НБУ були використані результати модульного опитування
трудової міграції, проведеного Держстатом України; оцінка Національного банку Польщі щодо приватних грошових переказів в Україну з використанням результатів опитування; оцінка Центрального банку
Росії щодо приватних грошових переказів за окремими країнами СНД.
114
Якщо згідно з попередніми оцінками НБУ в 2017р. обсяг переказів з Польщі до України неофіційними
та офіційними каналами складав $1,35 млрд., то за останніми оцінками НБУ на основі даних НБП, ця сума
склала $3,123 млрд.
115
За результатами перерахунку суттєво збільшився обсяг коштів, що надходять в Україну неформальними
каналами. Наразі НБУ для Польщі та Росії (де переважно працюють українці) буде враховувати т.зв. “дзеркальну статистику”, тобто дані платіжних балансів цих країн. А для 18 країн, з якими Україна має найбільші потоки приватних грошових переказів, будуть розраховуватися індивідуальні коефіцієнти на основі
відповідних досліджень.
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ɉɟɪɟɪɚɯɭɧɤɢ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɩɥɚɬɿɠɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ
ɫɚɥɶɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɢɦ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɪɚɯɭɧɤɭɩɪɢɰɶɨɦɭɫɚɥɶɞɨɡɜɟɞɟɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɭɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹɧɟɡɦɿɧɧɢɦ
• ɭɪ±ɡɞɟɮɿɰɢɬɭɜɪɨɡɦɿɪɿȼȼɉɞɨɩɪɨɮɿɰɢɬɚɜɪɨɡɦɿɪɿȼȼɉ
• ɭɪ±ɪɨɡɦɿɪɞɟɮɿɰɢɬɭɡȼȼɉɞɨȼȼɉ
• ɭɪ±ɪɨɡɦɿɪɞɟɮɿɰɢɬɭɡȼȼɉɞɨȼȼɉ
Обсяги переказів в Україну за країнами,
$ млрд.
Росія

Польща

Країни ЄС,
крім Польщі

США,
Канада

Інші країни

2015

1,8

1,3

2,1

0,6

1,1

2016

1,4

2,0

2,3

0,6

1,2

2017

1,3

3,1

2,6

0,8

1,5

Зміна обсягів переказів у 2017р., порівняно з 2016р.
Частка у 2017р. до
загального обсягу, %

14,1

33,6

27,8

8,1

16,3

Зміна у % до 2016р.

-6,0

57,0

14,0

17,0

23,0

Ƚɪɨɲɨɜɿ ɩɟɪɟɤɚɡɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɠɢɬɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɡɧɚɱɧɨʀɱɚɫɬɤɢɩɟɪɟɤɚɡɿɜɧɚɨɫɜɿɬɭɬɚɨɯɨɪɨɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹ116əɤɫɜɿɞɱɢɬɶ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɤɚɡɿɜɦɿɝɪɚɧɬɿɜɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢɤɚɧɚɥɚɦɢɌɚɤɚɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɬɢɦ ɳɨ ɡɧɚɱɧɟ ɱɢɫɥɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜɢʀɠɞɠɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭ ɇɟɡɜɚɠɚ
ɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɱɿɬɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɩɨɤɢ ɳɟ ɧɟ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɧɚ ɠɚɥɶ
ɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɡɧɚɱɧɚʀɯɱɚɫɬɢɧɚɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɤɪɚʀɧɚɯɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
6.3. Головні категорії українських мігрантів
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɜɢɫɨɤɨ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɽ ɡɧɚɱɧɟ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀʀ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɬɚ ɡɚɥɭ
ɱɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛɿɝ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɤɪɚʀɧ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ
ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɪɿɡɤɨ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɩɨɬɿɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ
ɭɜɢɳɢɯɭɱɛɨɜɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɳɨɬɚɤɨɠɫɥɿɞɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɜɹɤɨɫɬɿɨɞɧɨɝɨ
ɡɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɿɜɦɿɝɪɚɰɿʀɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɤɚɞɪɿɜ
116

З цього питання див.: Міграція як чинник розвитку в Україні. Дослідження фінансових надходжень,
пов’язаних з міграцією, та їхнього впливу на розвиток в Україні. – Результати дослідження МОМ “Міграція
як чинник розвитку в Україні. Міжнародна організація з міграції. “Дослідження та діалог щодо політики у
сфері міграції і грошових переказів в Україні”, 2016р., http://www.iom.org.ua/sites/default/files/mom_
migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf.
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ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɹɤ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɇȱɋȾ ³ɜɿɞɩɥɢɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ´ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ³ɩɪɨ
ɝɨɥɨɲɟɧɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɿ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ȯɋ
ɞɨɞɚɥɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɿɦɩɭɥɶɫɭ³ɜɿɞɬɨɤɭɦɿɡɤɿɜ´117
³ȼɬɟɱɚ ɦɿɡɤɿɜ´118 ± ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɚɛɨ ɿɧɬɟɥɟɤ
ɬɭɚɥɶɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ  ± ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ
ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ
ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɢ  ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɯ ɞɨɧɨɪɚɯ 119 Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɛɚɡɨɜɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɦɿɝ
ɪɚɧɬɨɦ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɛɭɞɶɹɤɚ ɨɫɨɛɚ ɹɤɚ ɡɦɿɧɸɽ ɤɪɚʀɧɭ ɫɜɨɝɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ120 ɑɿɬɤɨɝɨ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɹ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɹɤɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɞɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɤɚɞɪɿɜɚɛɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɪɨɡɭɦɨɜɨʀɩɪɚɰɿɧɟɦɚɽɬɨɦɭɬɨɱɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ʀɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɚ Ɂɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɈɈɇ121 ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɢɫɨɤɨ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɥɿɤɚɪɿɜ
ɬɨɛɬɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ
ɧɹɦɢɬɚɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɬɪɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɚɬɟɝɨɪɿʀ³ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɦɿɝɪɚɰɿɹ´122
• ɨɛɦɿɧ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɨɦ EUDLQ H[FKDQJH  ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ³ɩɪɢɩɥɢɜ ɦɿɡɤɿɜ´
EUDLQ JDLQ  ɿ ³ɜɢɬɿɤ ɦɿɡɤɿɜ´ EUDLQ GUDLQ  ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ
ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɭɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɬɚɮɚɤɬɨɪɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
117

Лозовий В. Проблема підготовки наукових кадрів для інноваційної сфери в Україні. – НІСД, Відділ
гуманітарної безбеки, http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/nauka_kadru-e5da6.pdf.
118
Термін “втеча мізків” вперше було використано в доповіді Британського королівського товариства в
1962р. у зв’язку з еміграцією англійських науковців і інженерно-технічних працівників до США. Пізніше цей
термін широко застосовувався під час вивчення соціальних і психологічних причин еміграції висококваліфікованих фахівців з країн, що розвиваються, і пострадянських країн до розвинутих держав світу.
119
До останнього часу країною, яка в першу чергу залучала висококваліфікованих фахівців зі всього світу,
були США. Фундаментальною основою ефективності американської економіки є її інноваційний потенціал і
політика із залучення фахівців. В США сформована розвинута багаторівнева національна інноваційна система,
на якій переважно базуються світові стандарти. Стратегія США спрямована на науково-технічне лідерство і
США підтримують його за рахунок ресурсного забезпечення, високого рівня матеріально-технічного
обладнання досліджень, державних інструментів стимулювання науки і освіти. Це робить можливим залучення найбільш компетентних фахівців зі всього світу.
120
§32, UN Recommendations on Statistics of International Migration (Rev. 1), 1998. Цитується за: Статистика
международной миграции. Практическое руководство для стран Восточной Европы и Центральной. –
Европейская Экономическая Комиссия ООН, Фонд ООН в области народонаселения Азии. ООН, 2011, https://
www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/RUS_International_Migration_Statistics_Practical_Guide.pdf.
121
Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 19 сентября
2016г. – ООН, https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/NY_Declaration_RUS.pdf.
122
Смалійчук А. Інтелектуальна міграція в контексті трансформації ринку праці України: підходи до
регулювання. – Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 2015р., №1, с.259-265.
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• ³ɪɨɡɬɪɚɬɚ ɦɿɡɤɿɜ´ EUDLQ ZDVWH  ± ɡɚ ɹɤɨɸ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɹɤ ɜɬɪɚɬɢ
ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧɢɞɨɧɨɪɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɡɧɢɠɭɸɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɨɫɥɚɛɥɸɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɿ ɩɨɝɿɪɲɭɸɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ
• ³ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɹ ɦɿɡɤɿɜ´ EUDLQ FLUFXODWLRQ  ɨɯɨɩɥɸɽ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɨɛɿɝ ³ɪɭɯ ɡɚ
ɤɨɪɞɨɧɧɚɧɚɜɱɚɧɧɹ±ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿʀ±ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɞɨɦɭ´
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɦɚɽ
ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɬɚɤɿ ɤɚɞɪɢ ɡɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɽ ɨɛɦɟɠɟ
ɧɢɦ ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤ
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿ ɜɚɠɤɨ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɧɚɞɚɬɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭɫɬɚɧɭɫɩɪɚɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɥɢɲɟɤɿɥɶɤɿɫɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɦɿɝɪɚɰɿʀ
ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ ɟɦɿɝɪɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɚɞɪɢ ɹɤɢɦ ɧɚɥɟɠɢɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣɜɧɟɫɨɤɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɤɢɣɜɿɞɬɿɤɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɹɤɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɦɿɝ ɛɢ ɩɪɢɧɟɫɬɢ123
Ɂɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɜɬɪɚɬɢ ɤɪɚʀɧɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹɧɚɪɿɜɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭ124
ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɢɫɨɤɿɣ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɨɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɹɤ ɫɮɟɪɚ ɩɪɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɧɟ ɧɚɞɚɽ ɡɦɨɝɢ
ɞɥɹ ɩɨɜɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɱɟɧɢɯ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɦɚɬɟ
ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ  ɹɤɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭ ɧɚɭɤɭ ɚɛɨ ɡɚɪɚɞɢ ɿɧɲɢɯ
ɫɮɟɪɟɤɨɧɨɦɿɤɢɚɛɨɧɚɤɨɪɢɫɬɶɟɦɿɝɪɚɰɿʀ 
ȼɟɥɢɱɟɡɧɟ ɱɢɫɥɨ ɥɸɞɟɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ɩɪɨɬɟɥɢɲɟɞɟɹɤɿɫɬɚɸɬɶɮɚɯɿɜɰɹɦɢɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɆɿɠɬɢɦɧɚɫɜɿɬɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɽ ɩɨɩɢɬ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɹɤɿ ɜɠɟ ɦɚɸɬɶ
ɡɧɚɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭ ɦɨɥɨɞɶ ± ɹɤ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɟɥɿɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɪɟɡɟɪɜɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ
123

У цьому випадку слід додати, що т.зв. “відтік мізків” не завжди носить негативний відтінок, який асоціюється із втратою ресурсу, зокрема людського капіталу. Існує й іншій т.зв. “інтернаціональний” підхід
(оптимістичний напрям досліджень), який критикує ідеологію “національної науки”. З точки зору представників цього напряму, відтворення нових знань є корисним не лише для країни-реципієнта, але й підкреслюється загальносвітове значення розвитку науки. За такої точки зору, країни-донори, хоча й опосередковано,
проте все одно отримують користь від більш раціонального використання інтелектуального ресурсу вчених,
які виїхали за кордон. Хоча інститут захисту інтелектуальної власності призводить до того, що така вигода
розподіляється нерівномірно: левову частку отримує країна-реципієнт. Слід додати, що прихильників
“інтернаціонального” підходу більше серед тих, хто проживає у країнах-реципієнтах.
124
Давидюк Л. До питання про трудоресурсну складову інноваційного розвитку. – Проблеми і перспективи
інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний
простір. Матеріали XХII Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 11-13 вересня 2017р.,
https://stepscenter.org.ua/archives/odessa-2017.pdf.
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ɋɢɫɬɟɦɧɨ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɜɿɞ¶ʀɠɞɠɚɸɱɢɯ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɧɟ
ɜɟɞɭɬɶɫɹ Ⱦɨɤɥɚɞɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɚɛɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɦɿɝɪɚ
ɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɡɧɚɣɬɢ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚɞɚɧɚ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɨɦ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɩɨɜɧɨɸ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɟ ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ
ɳɨ ɟɦɿɝɪɭɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ &('26 ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɬɿɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɡ  ɩɨ ɪɪ ɿ ɩɨɫɬɭ
ɩɨɜɨ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɚɞɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɪ125 Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ³Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ´ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɢʀɠɞɠɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɚɦɟɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤ126
Ɂ ɪ ɩɨ ɪ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ
ɜɢʀɯɚɥɨ  ɬɢɫ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ  ɬɢɫ ± ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɿ  ɞɨɤ
ɬɨɪɢɧɚɭɤ127
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɢʀɯɚɥɨ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɭ ɪ ±  Ɍɚɤɨɠ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɤɢɧɭɥɨ ɍɤɪɚʀɧɭ ɭ ɪ ±  ɪ ±  ɪ ±  ɪ ±  Ɂ ɪ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɟɧɢɯɟɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɇɚɣɦɟɧɲɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟ
ɧɢɯɜɢʀɯɚɥɨɡɚɤɨɪɞɨɧɭɪ±ɿɪ±128
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ ɡɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɢʀɠɞɠɚɥɢ ɞɨ ɋɒȺ ±  ɨɫɿɛ
ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ±ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɧɚɭɤɿ±ɞɨɤɬɨɪɿɜɧɚɭɤɇɚɞɪɭɝɨɦɭɦɿɫɰɿ±Ɋɨɫɿɹ
ɤɭɞɢ ɡɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɢʀɯɚɥɨ  ɨɫɿɛ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ  ± ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚɭɤ ɿ  ±
ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɧɚɭɤ Ⱦɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɜɢʀɯɚɥɨ ɡɚɝɚɥɨɦ  ɨɫɨɛɚ ɡ ɧɢɯ  ± ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ
ɧɚɭɤɿ±ɞɨɤɬɨɪɿɜɧɚɭɤ129
Ɍɚɤɨɠɛɚɝɚɬɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜɟɦɿɝɪɭɜɚɥɢɞɨȱɡɪɚʀɥɸ  Ʉɚɧɚɞɢ  
ɬɚɉɨɥɶɳɿ  Ⱦɨɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɩɟɪɟʀɯɚɥɨɡɚɝɚɥɨɦɜɱɟɧɢɯ130
Ɂɚɞɟɹɤɢɦɢɞɚɧɢɦɢɜɇɿɦɟɱɱɢɧɿɧɚɪɚɡɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɬɚɩɪɚɰɸɸɬɶɬɢɫɜɱɟɧɢɯ
ɡɍɤɪɚʀɧɢɹɤɿɨɬɪɢɦɚɥɢɝɪɚɧɬɨɜɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɜɿɞɞɟɪɠɚɜɢ131
За даними Центру міграційної політики Європейського університетського Інституту у Флоренції, упродовж 1998-2012рр. з України виїхали понад 1 000 аспірантів і
200 кандидатів наук132. Вік більшості українців, які виїжджають на тимчасове чи
постійне місце проживання за кордон, від 18 до 49 років.
125

Святощук І., Стадний Є. Академічна міграція. – CEDOS, https://cedos.org.ua/system/attachments/
files/000/000/050/original/AcademicMigration_CSR.pdf?1404815631.
126
Там само.
127
Див.: Хмельовська О. Найбільше українських вчених виїхало до США, Росії і Німеччини. – Тиждень.ua,
29 квітня 2013р., http://tyzhden.ua/News/78551.
128
Там само.
129
Там само.
130
Там само.
131
Из Украины в Германию уехали 25 тысяч ученых. – Страна.ua, 23 мая 2016г., https://strana.ua/news/14409-izukrainy-v-germaniyu-uehali-25-tysyach-uchenyh.html.
132
Див.: Ониськів В. Інтелектуальна міграція або проблема відтоку “мізків” з України. – 20 хвилин, 27 лютого
2016р., https://te.20minut.ua/Groshi/intelektualna-migratsiya-abo-problema-vidtoku-mizkiv-z-ukrayini-10484449.html.
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ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɍɤɪɚʀɧɚɜɬɪɚɱɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯɭɱɟɧɢɯɚɩɪɨɛɥɟɦɚɹɤɿɫɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚɛɭɜɚɽ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɨʀ ɝɨɫɬɪɨɬɢ133 Ɍɟɦɩɢ ɜɢɦɢɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɿɞɝɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɿɱɧɨɝɨɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹɳɨɜɢɤɥɢɤɚɬɢɦɟɡɚɝɪɨɡɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɛɟɡɩɟɰɿɤɪɚʀɧɢ
Ʉɪɚʀɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɚʀɧɭ ɳɨ ɿɦɩɨɪɬɭɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɜɬɪɚɱɚɽ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ
ɬɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ Ʉɪɿɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɧɚ ɞɨɜɝɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɦɚɽ ɡɝɭɛɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɮɿɫɤɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɪɚʀɧɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɜɿɬɚ ɫɤɥɚɞɚɽ ɱɢɦɚɥɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ
ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ Ɍɨɦɭ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɜɢɫɨɤɨ
ɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɟɫɟ ɩɪɹɦɿ ɡɛɢɬɤɢ ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɤɪɚʀɧɭ ± ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɭɪɹɞ ɤɪɚʀɧɢ
ɡɚ ɫɜɨʀ ɤɨɲɬɢ ɝɨɬɭɽ ɜɢɫɨɤɨɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ Ɉɬɠɟ ɥɸɞ
ɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɍɫɿ ɰɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɛɨɤɭɞɟɪɠɚɜɢ
Дж.Джозеф та К.Уодон134 пропонують просту модель для розрахунку потенційних втрат (що стосуються державних інвестицій в освіту населення) країни, з якої
емігрують. Інвестиції у навчання одного громадянина визначаються, виходячи з кількості
років навчання. Відповідно, інвестиційні втрати розраховуються як частка інвестицій в
навчання громадян-мігрантів до загальної суми інвестицій для усього населення. Проте
важливо зазначити, що цей метод не оцінює чистих втрат, оскільки не дозволяє розрахувати освітній рівень осіб, які приїжджають у досліджувану країну. Цією поправкою можна знехтувати для ряду країн третього світу, проте у випадку України ця
поправка може бути значимою.
ɋɬɭɞɟɧɬɫɶɤɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɹɤɿ
ɜɢʀɯɚɥɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ ɛɟɪɭɬɶ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɭ ɦɿɝɪɚɰɿɸ ɍ ɫɬɚɬɢɫɬɢɰɿ ɧɚɭɤɨ
ɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɳɟ ɧɟ ɽ ɜɱɟɧɢɦɢ ɉɪɨɬɟ
ɬɚɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɧɟɞɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢ Ȼɚɝɚɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ
ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɚɝɚɠɭ
ɚɥɟɣɹɤɫɩɨɫɿɛɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ C('26 ɹɤɢɣ ɳɨɪɿɱɧɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɽ
ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɱɢɫɥɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɚɯ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ ɱɢɫɥɨ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ   ɨɫɿɛ135 ɋɟɪɟɞ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧ
ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɽ ɉɨɥɶɳɚ Ɋɨɫɿɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ʉɚɧɚɞɚ ȱɬɚɥɿɹ ɑɟɯɿɹ
ɋɒȺȱɫɩɚɧɿɹȺɜɫɬɪɿɹɎɪɚɧɰɿɹɬɚɍɝɨɪɳɢɧɚ
133

Жабін С., Казьміна О., Васілюк О. Міграційні наміри молодих учених НАН України: за даними соціологічного опитування 2017р. – Commons, 24 січня 2018р., https://commons.com.ua/uk/migracijni-namiri-molodihuchenih.
134
Joseph G., Wodon Q. International migration and potential losses in A country’s education investment. –
Migration Policy Practice, Vol.3, No.5, October-November 2013, p.19-20.
135
Стадний Є. Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи. – CEDOS, 19 грудня 2017р.,
https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy.
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əɤɳɨ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɥɢ ɨɫɜɿɬɭ ɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɜɭɡɚɯɡɪɞɨɪɫɤɥɚɞɚɥɚɦɚɣɠɟɬɨɡɪɩɨɪ±
 ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɹɤ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ ɬɚɤ ɿ ɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ± ɡ   ɞɨ   ɨɫɨɛɢ ɦɚɣɠɟ   ɮɚɤɬɢɱɧɨ  ɰɶɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɫɬɭ  ± ɫɤɥɚɥɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɉɨɥɶɳɿ
Ɍɚɤɨɠ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɩɨɫɬɟ
ɪɿɝɚɜɫɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ Ʉɚɧɚɞɢ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ȱɬɚɥɿʀ ɇɚ ɪɪ ɜ ɭɧɿɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɚɯ ɉɨɥɶɳɿ ɧɚɜɱɚɥɨɫɶ ɭɠɟ   ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ
ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɭ ɧɪ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɧɚɜɱɚɥɨɫɶ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ  ɬɢɫ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧ
Українські студенти, які навчалися за кордоном136, осіб
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015-2016

Польща

2 831

3 499

4 879

6 321

9 620

14 951

22 833

30 041

Росія

4 236

4 055

4 919

4 644

4 737

6 029

9 365

9 936

Німеччина

8 557

8 818

8 833

8 292

9 044

9 212

9 379

9 088

Канада

715

916

1 053

1 203

1 611

2 053

2 536

2 790

Чехія

913

1 249

1 336

1 477

1 584

1 772

2 015

2 395

Італія

800

1 043

1 314

1 556

1 727

1 894

2 200

2 348

США

1 775

1 727

1583

1 535

1 490

1 464

1 551

1 680

Іспанія

558

641

840

1 114

1 323

1 418

1 545

1 612

Австрія

727

905

990

1 142

1 265

1 279

1 460

1 607

Франція

1 349

1 388

1447

1 482

1 282

1 330

1 331

1 348

Угорщина

829

896

862

763

803

807

1 003

1 026

Велика Британія

385

450

505

615

710

835

835

820

71

84

98

109

128

176

389

638

Болгарія

275

276

333

367

411

463

519

561

Туреччина

209

198

208

232

282

360

429

464

Словаччина

Литва

97

108

111

126

232

170

236

361

Швейцарія

293

318

336

358

371

397

423

332

Білорусь

186

182

196

181

169

167

220

290

Латвія

61

259

214

183

188

233

196

233

Естонія

121

127

119

118

106

117

157

230

Бельгія

109

114

156

161

194

206

159

194

Фінляндія

114

123

145

180

178

125

166

184

Австралія

48

61

62

69

68

113

144

164

Нідерланди

87

79

96

97

103

111

130

156

Швеція

259

253

429

422

295

139

129

145

Молдова

271

135

202

157

165

164

160

139

136

Стадний Є., Слободян О. Українські студенти за кордоном: скільки та чому? – CEDOS, 13 грудня 2016р.,
https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu.
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ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɉɨɥɶɳɿ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ
ɞɚɧɢɦɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɮɿɫɭ ɉɨɥɶɳɿ ɭ ɧɪ ʀɯ ɧɚɪɚɯɨɜɭ
ɜɚɥɨɫɹɬɢɫɚɛɨɭɩɨɧɚɞɪɚɡɿɜɛɿɥɶɲɟɧɿɠɭɧɪ
Чисельність іноземних студентів, які навчалися в Польщі137,
осіб
Навчальний
рік

Іноземні
студенти
загалом

Громадяни України
чоловіки

жінки

студенти першого
року навчання

випускники

2005/2006

10 092

1 989

1 305

461

345

2010/2011

21 474

4 879

3 030

1 264

628

2011/2012

24 253

6 321

3 822

2 031

815

2012/2013

29 172

9 747

5 861

4 067

1 210

2013/2014

35 983

15 123

9 120

6 495

1 641

2014/2015

46 101

23 392

13 639

9 364

2 163

2015/2016

53 119

30 589

16 938

10 905

3 380

2016/2017

65 793

35 584

19 461

11 108

4 526

Ɍɚɤɨɠɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɹɤɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ ɧɚ 3K'ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɧɪ ɧɚ 3K'ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɧɚɜɱɚ
ɥɨɫɹɩɨɧɚɞɭɤɪɚʀɧɰɿɜɭɤɪɚʀɧɚɯȺɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ&('26ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
ɳɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 3K'ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ138
Ɍɚɤ ɭ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ ɬɚ ɑɟɯɿʀ ɱɢɫɥɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 3K'ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɥɨɫɹ ɭɞɜɿɱɿ
ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɜɿɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚ ʀɯ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ  ɍ ɉɨɥɶɳɿ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɪ ɫɤɥɚɥɨ  ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɹɤɿɧɚɜɱɚɥɢɫɹɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɧɚ3K'ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ´ 
ȼɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɍɤɪɚʀɧɚɧɟɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɤɪɚʀɧɹɤɿɜɟɞɭɬɶɨɛɥɿɤɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɹɤɿ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɭ
ɬɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɟ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɉɪɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ɱɢɦɚɥɨ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɧɟ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɛɥɚɝɨ
ɩɨɥɭɱɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɥɨɞɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ139 ɐɟ ɩɨɫɢɥɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɩɟɪɟ
ɤɨɧɚɧɧɹɳɨɬɿɯɬɨɜɠɟɜɢʀɯɚɜɧɚɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɤɨɪɞɨɧɧɚɜɪɹɞɱɢɩɪɚɝɧɭɬɶɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɩɨɪɬɚɥ ³ɉɨɥɶɤɟ ɪɚɞɿɨ´ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɳɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ,63  ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɩɨɧɚɞ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɿɣ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ʀɯɚɬɢ ɞɚɥɿ ɞɨ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ140 ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɨɛɦɿɪɤɨɜɭɸɬɶ
ɥɢɲɟɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɁɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɩɥɢɜɚɽɳɨɭɤɪɚʀɧɰɿɜɢɛɢɪɚɸɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɠɢɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ
137

Gáywny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/banki-i-bazy-danych.
Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи. – CEDOS, https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainskistudenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy.
139
Жабін С., Казьміна О., Васілюк О. Міграційні наміри молодих учених НАН України: за даними соціологічного
опитування 2017р. – Commons, 24 січня 2018р., https://commons.com.ua/uk/migracijni-namiri-molodih-uchenih.
140
Дослідження: 7% українських студентів у Польщі планує повернення в Україну. – Польське радіо, 19 червня
2018р., http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/369033.
138
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ɨɬɪɢɦɚɬɢɞɢɩɥɨɦɜɨɞɧɿɣɡɤɪɚʀɧȯɋ142Ɉɩɢɬɚɧɿɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɥɢɳɨɧɚʀɯɪɿɲɟɧɧɹ
ɜɩɥɢɜɚɽɧɟɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɚɦɟɧɲɿɜɢɬɪɚɬɢɧɚɠɢɬɬɹɚɬɚɤɨɠɞɨɛɪɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ
ɫɬɢɩɟɧɞɿɣ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɝɨ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɂɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɿ ɉɨɜɧɨɜɚɠɧɨɝɨ ɉɨɫɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
 ɬɢɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɿ ɥɢɲɟ  ɡ ɧɢɯ ɯɨɱɭɬɶ
ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹɜɍɤɪɚʀɧɭɊɟɲɬɚɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɱɢɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɭ
ɉɨɥɶɳɿ143
ɋɟɪɟɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɯ ɛɚɠɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨ ɜɢʀɡɞɭ
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ144
• ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɭɦɨɜɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɭɱɚɫɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣɧɚɭɤɨɜɨʀ
ɚɩɚɪɚɬɭɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɨɳɨ
141

Через платний доступ до даних, в таблиці не наведені дані стосовно США, Канади та Великої Британії,
в яких також навчаються українські науковці, чисельністю імовірно, не менше ніж у Франції або Німеччині.
142
Там само.
143
Посол: Лише 5-10% українських студентів у Польщі хочуть повернутися на Батьківщину. – Главком,
9 вересня 2018р., https://glavcom.ua/country/society/posol-lishe-5-10-ukrajinskih-studentiv-u-polshchi-hochutpovernutisya-na-batkivshchinu-526333.html.
144
Докладно про стан вітчизняної науки див розділ 4 цього видання.
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• ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɽ ɨɫɟɪɟɞɤɚɦɢ
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɬɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɚɤɚɞɟɦɿɽɸ ɧɚɭɤ145 ɇɚɭɤɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɚ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɱɚɫ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɳɟɧɟɡɚɩɪɚɰɸɜɚɥɚ
• ɜɢɦɨɝɢɤɨɦɟɪɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɢ
• ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀɜɪɨɛɨɬɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ
• ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ
ɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
• ɧɢɡɶɤɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɦɨɬɢɜɚɰɿɹɬɚɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿɩɨɛɭɬɨɜɿɭɦɨɜɢɜɱɟɧɢɯ
• ɧɢɡɶɤɚɩɪɟɫɬɢɠɧɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɚɰɿ
ɇɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɩɨɹɜɢ
ɮɟɧɨɦɟɧɭ ³ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ´146 ɤɨɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ
ɧɟɞɨ ɧɟ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɦɢ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɦɚɥɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ Ȼɿɥɶɲɟ  ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɱɢɦ ɩɨɬɪɟɛɭ
ɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤɭ ʀɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ147 ɋɚɦɟ ɧɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɜɚɤɚɧɫɿʀ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ
əɤɧɚɫɥɿɞɨɤɍɤɪɚʀɧɚɫɬɚɽɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦɥɸɞɫɶɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
¾ ɮɿɡɢɱɧɨ ± ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɚ ɞɨ ɹɤɨʀ ɱɚɫɬɨ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ 
ɱɢ ɧɚɞɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ  ɩɪɚɰɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɫɜɿɬɭ
ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɢɦɢɜɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭ
ɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɧɚɞɧɢɡɶɤɭɜɚɪɬɿɫɬɶɩɪɚɰɿ 
¾ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ± ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɬɚ ɚɭɬɫɬɚɮɿɧɝ ɤɨɥɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɰɸ
ɸɬɶɧɚɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹȼȼɉɤɪɚʀɧȯɜɪɨɩɢɬɚɫɜɿɬɭ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭɽ ɥɸɞɫɶɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɚ ɧɟ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ  ɐɟ
ɩɪɨɰɟɫ ɹɤɢɣ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɚɛɨ ɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɚɥɟ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɞɟɮɚɤɬɨ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɞɟɪɠɚɜɢ
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Гуляницький А. Системна криза вищої освіти України: формування периферійної моделі. – Commons,
27 октября 2017г., https://commons.com.ua/ru/pro-sistemnu-krizu-vishoyi-osviti-ukrayini.
146
Шевченко Л. Дисбаланс професійної освіти і ринку праці: сутність, причини, шляхи подолання. –
Національна юридична академія України ім.Я.Мудрого, 2010р., http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/
Economics/58093.doc.htm.
147
Высшее образование в Украине – путь в неизвестность. – Українська правда, “Клуб ФУП”, 27 жовтня
2017р., https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=983104.0.
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Ⱥɛɿɬɭɪɿɽɧɬɢ ɉɪɨ ɧɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿɫɬɶ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɧɚ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿ ɮɚɤɬ ɞɭɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ148
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ
ɦɨɠɧɚ ɧɚɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɨɬɧɿ ɫɚɣɬɿɜ ɡ ɩɪɨɩɨ
ɡɢɰɿɹɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɧɢɡɶɤɿ
ɰɿɧɢ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɪɚɧɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɚɦɢ ɛɟɡ ɁɇɈ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɬɨɳɨ 
ȼɢɤɥɢɤɚɽ ɩɨɞɢɜ ɳɨ ɬɚɤɿ ɠ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨɲɢɪɸɽ ɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ
ɧɚɭɤɢ   ɍ ɧɚɫ ɧɟɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɪɟɤɥɚɦɭ ɁȼɈ ɧɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭɭɪɹɞɨɜɨɦɭɫɚɣɬɿɆɈɇ149
Ɍɨɦɭ ɧɟ ɞɢɜɧɨ ɳɨ ɱɜɟɪɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɭ ɪ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɫɨɤɿ  ɿ ɜɢɳɟ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɁɇɈ ɨɛɪɚɥɢ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɁȼɈ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶ
ɲɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɌɚɤɢɯɜɍɤɪɚʀɧɿɛɭɥɨɨɫɿɛɡɹɤɢɯ±ɧɚɜɿɬɶɧɟɩɨɞɚɜɚɬɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɁȼɈ
ȼɥɚɞɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɤɭɪɫ ɧɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ
ɳɨɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɍɤɪɚʀɧɢɜɜɚɠɚɽɳɨɜɢɳɚɨɫɜɿɬɚɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨ
ɭɤɪɚʀɧɰɹ ɩɪɨ ɳɨ ɜɿɧ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ Ⱦɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɭɱɛɨɜɨɦɭ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɿ³ȿɪɭɞɢɬ´ɭɄɢɽɜɿ 150
Ȼɿɠɟɧɰɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɬɭɥɤɭ 7KH (XURSHDQ
$V\OXP 6XSSRUW 2৽FH ($62)151 ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɪɿɡɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɹɤɿɦɚɸɬɶɛɚɠɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɬɢɫɬɚɬɭɫɛɿɠɟɧɰɹɜȯɋɍɪ
ɍɤɪɚʀɧɚɩɨɫɿɞɚɥɚɩɨɡɢɰɿɸɭɪɟɣɬɢɧɝɭɤɪɚʀɧɡɹɤɢɯɞɨȯɋɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶɛɿɠɟɧɰɿ
Ɂɬɢɯɯɬɨɩɪɢʀɡɞɢɬɶɡɿɋɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢɧɚɣɛɿɥɶɲɱɢɫɟɥɶɧɨɸɝɪɭɩɨɸɽɝɪɨɦɚɞɹɧɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɌɈɊ ɤɪɚʀɧ ɠɢɬɟɥɿ ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɫɬɚɬɭɫɨɦɛɿɠɟɧɰɹɜȯɋ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȯɜɪɨɫɬɚɬɭ ɹɤɳɨ ɭ ɪ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɬɚɬɭɫɭ ɛɿɠɟɧɰɹ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨ ɭ ɪ ±  ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɭ 152Ɂɩɨɡɢɰɿʀɭɪɍɤɪɚʀɧɚɩɟɪɟɦɿɫɬɢɥɚɫɶɧɚɭɪ
148

ТОП-10 предложений по образованию за границей. – https://www.study.ua/news/top-edu-offers.
htm?gclid=EAIaIQobChMIl-nG7Mio3QIViYKyCh12HAhxEAAYASAAEgLAsfD_BwE; Освіта за кордоном –
https://studybridge.com.ua/?gclid=EAIaIQobChMIl-nG7Mio3QIViYKyCh12HAhxEAAYAiAAEgLnufD_BwE.
149
Освіта за кордоном. – МОН, https://mon.gov.ua/ua/tag/osvita-zakordonom.
150
Не усім українцям потрібна вища освіта – Гройсман. – Українська правда, 1 вересня 2017р., https://www.
pravda.com.ua/news/2017/09/1/7153730.
151
European Asylum Support Office, https://www.easo.europa.eu.
152
First time asylum application in the EU-28, 2017-2018. – Eurostаt, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/d/d0/First_time_asylum_applicants_in_the_EU-28_by_citizenship%2C_Q1_2017_%E2%80%93_
Q1_2018.png.
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Чисельність громадян деяких країн,
які отримали притулок у країнах ЄС, 2013-2014рр.
Загальна чисельність

Загалом

Зміни 2014р., порівняно
з 2013р.

2013

2014

Абсолютне
значення

%

Ранг
2013

2014

Зміни

431 000

625 920

194 830

45,2

-

-

-

Сирія

49 980

122 115

72 135

144,3

1

1

0

Афганістан

26 215

41 370

15 155

57,8

3

2

1

Косово

20 225

37 895

17 670

87,4

6

3

3

Ерітрея

14 485

36 925

22 440

154,9

8

4

4

Сербія

22 360

30 840

8 480

37,9

4

5

-1

Пакистан

20850

22 125

1 275

6,1

5

6

-1

Ірак

10 740

21 310

10 570

98,4

13

7

6

Нігерія

11 670

19 970

8 320

71,1

10

8

2

Росія

41 470

19 815

-21 655

-52,1

2

9

-7

Албанія

11 065

16 825

5 760

52,1

11

10

1

Сомалі

16 510

16 470

-40

-0,2

7

11

-4

Україна

1 055

14 050

12 995

1 231,8

47

13

34

Малі

6 630

12 945

6 315

95,2

20

14

6

Бангладеш

9 140

11 680

2 540

27,8

15

15

0

ɍ ɪ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɹɜ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɫɤɥɚɥɚ
 ɬɢɫ153 Ɂ ɧɢɯ  ɬɢɫ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɚ ɈɈɇ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɛɿɠɟɧɰɿɜ154 ɱɢɫɥɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɶ ɿɡ ɡɚɹɜɚɦɢ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ʀɯ ɛɿɠɟɧɰɹɦɢ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ
ɫɭɫɿɞɚɯ ɫɤɥɚɞɚɥɨ   ɨɫɿɛ ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɭ ɰɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯɡɚɿɧɲɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɭɤɪɚʀɧɰɿɜɹɤɿɜɢʀɯɚɥɢɡɤɪɚʀɧɢɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ
ɭ Ɋɨɫɿʀ  ± ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ  ± ɜ ɉɨɥɶɳɿ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȯɜɪɨɫɬɚɬɭ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɫɭɫɿɞɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ȱɬɚɥɿʀ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɿ ɒɜɟɰɿʀ ɡɚɮɿɤɫɨ
ɜɚɧɨ ɩɨ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɧɚɞɚɥɢ ɡɚɹɜɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ
ɛɿɠɟɧɰɹ155
ɍ ɪ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɛɿɠɟɧɰɹ ɡɦɟɧ
ɲɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɟ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɍ ɪ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɥɚ  ɩɨɡɢ
ɰɿɸ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɹɤɢɯ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ȯɋ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɬɚɬɭɫɭ
ɛɿɠɟɧɰɿɜ Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ  ɦɿɫɹɰɿɜ ɡɚ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɛɿɠɟɧɰɹ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɍɤɪɚʀɧɢ
153

Asylum applications (non-EU) in the EU-28 Member States, 2006-2017. – Eurostаt, https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Asylum_statistics.
154
Ukraine. – UNHCR Global Report 2000, http://www.unhcr.org/3e23eb737.pdf.
155
Asylum applications (non-EU) in the EU-28 Member States, 2006-2017.
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Чисельність пошукачів притулку з України до ЄС, осіб

І квартал 2017

575

715
635
720

820
810

-6%

775
600
710

635

740
805
815

805
860

-12%

ІІ квартал 2017
ІІІ квартал 2017
IV
кв.
2017
і І кв. 2018
Зміни, % І кв. 2017 І квартал
2018

ІV квартал 2017

І квартал 2018

Країни, в яких громадяни України отримали статус біженця156, осіб
Хорватія

Румунія

Латвія

Польща

Мальта

Словаччина

2015

2015

2015

2015

2015

2015

10

35

45

1 575

70

15

Чехія

Естонія

Іспанія

Литва

Португалія

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

556

295

95

10

3 340

2 185

60

35

370

125

Чехія
157

2018р.
75

Естонія
%
25

2018р.
5

Іспанія
%

2018р.

50

415

Польща
%
5

2018р.
45

Португалія
%
8

2018р.

%

25

10

ȼɥɚɞɚ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɧɚɞɚɽ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɬɭɫ ɛɿɠɟɧɰɹ ɜɤɪɚɣ ɧɟɨɯɨɱɟ
ɐɟɣ ɫɬɚɬɭɫ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɫɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜ ɹɤɢɯ
ɣɞɟ ɜɿɣɧɚ Ɍɚɤ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɋɢɪɿʀ ɿ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ ȿɪɿɬɪɟʀ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ
ɛɿɠɟɧɰɹȾɥɹɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɞɨɪɿɜɧɸɽ
Ɍɚɤɞɟɹɤɿɤɪɚʀɧɢɤɨɪɞɨɧɢɹɤɢɯɧɚɛɥɢɠɟɧɿɞɨɤɨɪɞɧɭɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɩɢɧɢɥɢɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɛɿɠɟɧɰɹ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɪɚʀɧɢ Ȼɚɥɬɿʀ158 Ɍɨɦɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɳɨ
ɭɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢɜɢɧɢɤɧɭɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢɡɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɫɬɚɬɭɫɭɛɿɠɟɧɰɹ
156

Five main citizenships of (non-EU) asylum applicants, 2015 -2017 (number of first time applicants, rounded
figures). – Eurostаt, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/f4/Five_main_citizenships_of_first_
time_asylum_applicants%2C_1st_quarter_2018.png; Asylum statistics. – Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Asylum_statistics#Number_of_asylum_applicants:_drop_in_2017; http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Asylum_statistics#Main_tables.
157
Five main citizenships of first time asylum applicants, 1st quarter 2018. – Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/images/f/f4/Five_main_citizenships_of_first_time_asylum_applicants%2C_1st_quarter_2018.
png.
158
Almost all asylum seekers relocated to Latvia have left the country. – Baltic Course, Sep 23 2016, http://www.
baltic-course.com/eng/baltic_states/?doc=123845.
a 273 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹ )UDQNIXUWHU 5XQGVFKDX ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɚɱɿɜ ɫɬɚɬɭɫɭ
ɛɿɠɟɧɰɹ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɪɪ
ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ
ɩɨɞɚɜɚɥɢɛɿɥɶɲɧɿɠɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɬɟɛɿɥɶɲɿɫɬɿɡɧɢɯɜɿɞɦɨɜɢɥɢ
ɋɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɬɭɫɭ ɛɿɠɟɧɰɹ ɜ ɬɱ ɩɨɥɹɝɚ
ɸɬɶɭɬɨɦɭɳɨɡɨɧɚɈɈɋ ɪɚɧɿɲɟȺɌɈ ɧɟɛɭɥɚɜɢɡɧɚɧɚɜɿɣɫɶɤɨɦɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɧɚɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢɧɟɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɄɨɧɜɟɧɰɿɹɩɪɨɫɬɚɬɭɫɛɿɠɟɧɰɿɜ
ɬɨɦɭ ɩɨɲɭɤɚɱɚɦ ɫɬɚɬɭɫɭ ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧ
ɰɿʀ159 ɹɤɨɸ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɪɢɬɭɥɨɤ ɬɢɦ ɯɬɨ ɩɟɪɟɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨ
ɤɪɚʀɧɢɿɬɢɦɯɬɨɨɬɪɢɦɚɜɜɿɡɭɧɟɜɬɿɣɤɪɚʀɧɿɞɨɹɤɨʀɡɜɟɪɬɚɜɫɹɡɚɩɪɢɬɭɥɤɨɦ
Ȼɿɡɧɟɫɨɜɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ±
ɡɚ ɪɿɤ ɤɨɠɟɧ ɩ¶ɹɬɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ ɡɜɿɥɶɧɹɽɬɶɫɹ ɿ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɢɦɭɲɟɧɿ
ɡɧɨɜɭ ɲɭɤɚɬɢ ɧɨɜɢɯ ɥɸɞɟɣ Ɍɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɠɟ ɡɚɪɚɡ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɞɟɮɿ
ɰɢɬ ɤɚɞɪɿɜ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɡɚɤɪɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ
ɜɚɤɚɧɫɿʀ ɭ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɧɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɳɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɣɬɢ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɚɤɜɨɧɢɳɟɣɧɟɦɨɠɭɬɶʀɯɭɬɪɢɦɚɬɢ
ȱɧɮɥɹɰɿɣɧɢɣ ɡɜɿɬ ɇȻɍ160 ɞɚɧɿ ȾɋɁɍ ɬɚ ɫɚɣɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɳɨ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ
ɫɢɥɭɡɚɥɢɲɚɜɫɹɧɚɜɢɫɨɤɨɦɭɪɿɜɧɿɌɚɤɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɚɤɚɧɫɿɣɡɚɫɿɱɟɧɶɥɸɬɢɣɪ
ɡɪɨɫɥɚ ɧɚɬɚɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɫɿɱɧɟɦɥɸɬɢɦɪɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ Ɂɚɞɚɧɢɦɢ
ȾɋɁɍ ɤɨɠɧɚ ɬɪɟɬɹ ɜɚɤɚɧɫɿɹ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɿɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬɨɦ ɬɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɫɚɣɬɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɚɤɚɧɫɿɣ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ± ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɮɨɧɿ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ
ɪɨɡɞɪɿɛɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɬɚ ɚɭɞɢɬɿ ɫɟɪɟɞ ɪɨɛɨɱɢɯ ɫɩɟ
ɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɬɚɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ
ɉɪɨɛɪɚɤɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɤɚɞɪɿɜɫɜɿɞɱɚɬɶɿɞɚɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɁɚɞɚɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ +HDG+XQWHU  ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɟɫɬɚɱɭ ɬɚɥɚ
ɧɨɜɢɬɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ȼɿɥɶɲɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶ ɪɿɡɤɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɥɨ
ɞɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ⱦɭɦɤɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɤɚɞɪɨɜɢɦ ɩɨɬɟɧ
ɰɿɚɥɨɦ´ 
ɇɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɡɜɟɪɧɭɥɢ
ɭɜɚɝɭ ɿ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ (UQVW <RXQJ 3HRSOH$GYLVRU\ 6HUYLFHV ɹɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɪ ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɩɨɧɚɞ  ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿɡ ɩɨɧɚɞ  ɝɚɥɭɡɟɣ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞ
ɠɟɧɧɹ³ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɍɤɪɚʀɧɢ±´ɩɿɞɤɿɧɟɰɶɪ
159

Конвенція, що визначає державу, яка відповідає за розгляд заяв про надання притулку, що подані в одній
з держав-членів Європейських Співтовариств (Дублінська конвенція).
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Інфляційний звіт. – НБУ, квітень 2018р., https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=68159649.
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ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
Думка роботодавців про роботу з кадровим потенціалом
і пошук талановитих співробітників (2016р.)161,
% опитаних роботодавців
Нестача талановитих співробітників
негативно впливає на роботу компанії

77

Талановиті співробітники особливо
потрібні в період кризи

74

Лояльність співробітників особливо
актуальна в періоди змін або кризи

65

У період кризи зростає вплив
бренду роботодавця під час вибору
кандидатами компанії-роботодавця

65

У зв’язку з обставинами в країні й кризою
таланти вирішують переїхати до інших країн

61

Таланти не хочуть працювати на тимчасових і
контрактних умовах, компанії
вимушені пропонувати постійні позиції

56

На ринку спостерігається
гостра нестача кваліфікованих кадрів

56

Якість студентів і молодих спеціалістів
погіршилась за останні кілька років
Утримання талановитих
співробітників стало ускладненим

54
51

ɡɪɨɫɥɚ ɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ ɩɨɧɚɞ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ   ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨɳɚɦɢ ɜ ɞɨɛɨɪɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɉɨɧɚɞ ɩɨɥɨɜɢɧɢ   ɬɢɯ ɯɬɨ ɡɜɿɥɶɧɢɜɫɹ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ
ɛɚɠɚɧɧɹɦɹɤɩɪɢɱɢɧɭɜɤɚɡɭɸɬɶɫɚɦɟɬɪɭɞɨɜɭɦɿɝɪɚɰɿɸɡɚɤɨɪɞɨɧ
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ± Ɋɨɫɿɹ  ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
ɉɨɥɶɳɚ   ɬɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ   Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ  ɤɨɦɩɚ
ɧɿɣɛɭɥɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɹɤɿɩɟɪɟʀɯɚɥɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɚɤɨɪɞɨɧɡɩɨɱɚɬɤɭɪ162
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (< 8NUDLQH ɩɨɧɚɞ  ɜɠɟ ɦɚɥɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɡ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɱɟɪɟɡ ɬɪɭɞɨɜɭ ɦɿɝɪɚɰɿɸ ɬɚ
ɳɟ ɦɚɣɠɟ  ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɪɢɡɢɤɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɦɿɝɪɚɰɿɽɸ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɤɨɦɩɚɧɿɣɜɜɚɠɚɥɢɳɨɩɪɨɛɥɟɦɚɬɪɭɞɨɜɨʀɦɿɝɪɚɰɿʀɦɚɬɢɦɟ
ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɬɪɶɨɯ
ɪɨɤɿɜ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɝɨɫɬɪɨ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ
ɬɚɨɡɞɨɛɥɸɜɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɚɬɚɤɨɠɤɨɦɩɚɧɿɣɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭ
161

Исследования HeadHunter Украина (2016р.), https://kiev.hh.ua/article/30.
Стратегічні перспективи ринку праці України – 2017. – EY, 16 вересня 2017р., https://www.ey.com/Publication/
vwLUAssets/EY-kyiv-post-EY-strategic-outlook-for-the-ukrainian-labor-market/$FILE/EY-kyiv-post-EY-strategicoutlook-for-the-ukrainian-labor-market.pdf.
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Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɬɚɤɢɣ ɳɨ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɫɢɥɹɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ
ɚ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɪɨɤɿɜ ɞɟɮɿɰɢɬ ɤɚɞɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɝɪɨɠɭɜɚɬɢɦɟ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɿɣɛɟɡɩɟɰɿɞɟɪɠɚɜɢ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɚ ɹɤ ɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɞɨɯɨ
ɞɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɢ ɪɭɣɧɿɜɧɢɦɢ ɪɟɮɨɪɦɚɦɢ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɡɿ
ɡɧɚɱɧɨɸ ɯɜɢɥɟɸ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɫɬɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɿɞɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ
ɬɚɩɨɹɜɨɸɛɿɥɶɲɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯɭɦɨɜɪɨɛɨɬɢɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɟɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ ɟɦLɝɪɚɰLʀ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɪɪ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɛɭɥɢ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɚ ɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɧɟɝɚɪɚɡɞɚɯ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɿɧɮɥɹɰɿɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɿ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɠɢɬɬɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɦɿɪɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ
ɧɚɫɬɭɩɧɿ
• ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿ
• ɧɢɡɶɤɚɹɤɿɫɬɶɠɢɬɬɹ
• ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɜɤɪɚʀɧɿ
• ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɤɨɪɭɩɰɿʀ
• ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ
• ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ +HDG+XQWHU ɍɤɪɚʀɧɚ 163 ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɧɟ ɛɚɱɚɬɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɿ ɫɜɨɽʀ ɪɨɞɢɧɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɥɟɧɶɤɿ
ɡɚɪɩɥɚɬɢɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹɡɬɢɦɳɨɜɤɪɚʀɧɿ±ɜɚɠɤɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɌɪɟɬɢɧɚ
ʀɞɭɬɶ ɡɚ ³ɹɤɿɫɬɸ ɠɢɬɬɹ´ ± ɯɨɪɨɲɨɸ ɦɟɞɢɰɢɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɹɤɿɫɧɢɦ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ
ɧɢɦ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ Ⱦɟɳɨ ɦɟɧɲɟ ɬɪɟɬɢɧɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɳɨ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɦɨɠɧɚ
ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɢɡɶɤɨɤɜɚɥLɮLɤɨɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɉɪɨ
ɩɨɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɩɪɨɳɟɧɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɡɝɚɞɚɥɢ ɜ ɨɫɬɚɧɧɸ ɱɟɪɝɭ ɇɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ
ɩɟɪɟʀɡɞɭɦɟɠɚɯɍɤɪɚʀɧɢɡɝɨɞɧɿɥɢɲɟɱɟɬɜɟɪɨ
ɡɿ ɫɬɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ Ɉɬɠɟ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭ
ɜɚɬɢ ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɽ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ ɭ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³əɤ ȼɢ ɜɜɚɠɚɽɬɟ
ɱɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ʀɞɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚ
ɤɨɪɞɨɧ´ 
163

Исследования HeadHunter Украина (2016р.), https://kiev.hh.ua/article/30.
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Як Ви вважаєте, чому українці їдуть працювати за кордон?
% опитаних
72
72

Не бачать майбутнього
для себе і для своєї родини

57
44

В Україні низькі заробітні плати

60
53
н.д.
61

Важка економічна ситуація
49
н.д.
В Україні не дотримуються н.д.
законодавства, поширена корупція

46
34

Нестабільна політична ситуація

55
39

н.д.
За кордоном краща якість життя н.д.
(медичне обслуговування, страхування тощо)

34
33

За кордоном можна добре заробити,
навіть маючи не дуже престижну роботу

40
30
н.д.
40

В Україні складно почувати себе в безпеці
28

41

В Україні неможливо
реалізувати себе як професіонала

32
23
14
14
12

За кордоном легше
розпочати власний бізнес

Бажання забезпечити
стабільність своїм дітям

н.д.
57
н.д.

2012р.164
2015р.
2016р.165

164

Джерело: Яровая М. Почему украинцы хотят уехать за границу: 10 причин трудовой эмиграции. –
AIN.UA, 21 июня 2016г., https://ain.ua/2016/06/21/pochemu-ukraincy-xotyat-uexat-za-granicu-10-prichin-trudovojimmigracii.
165
Питання сформульовано так: “Почему молодежь уезжает работать за границу?”. Джерело: Украинские
специалисты хотят работать за границей. – НН, ноябрь 2012г., https://kiev.hh.ua/article/13006.
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Ⱦɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɐɟɧɬɪɭ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
ɧɟ ɜɿɪɢɬɶ ɜ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ɜ ɭɫɩɿɯɭ  ɳɟ  ɡɚɝɚɥɨɦ ɦɚɸɬɶ
ɜɿɪɭ ɩɪɨɬɟ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɫɭɦɧɿɜɚɦɢ  ɜɠɟ ɧɟ ɜɿɪɹɬɶ ɩɪɨɬɟ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɞɿʀ ɳɟ ɽ
ɚ  ɧɟ ɜɿɪɹɬɶ ɜ ɭɫɩɿɯ ɪɟɮɨɪɦ ɡɨɜɫɿɦ166 ɉɪɨɬɟ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ
ɯɬɨ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɜɿɪɢɬɶ ɜ ɭɫɩɿɯ ɪɟɮɨɪɦ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɦɢɧɭ
ɥɢɦɢɪɨɤɚɦɢ ±ɭɪ±ɭɪ±ɭɪ 
Чи вірите Ви в успіх реформ в Україні?167
% опитаних

Так, я в цьому впевнений

4,8
5,1
5,5
5,4
25,6
23,8
21,6

Загалом вірю, хоча є сумніви

29,3
32,2
37,1

Загалом не вірю, проте
якась частка надії ще є

26,9
37,6
30,3
28,1

Ні, зовсім не вірю в успіх

39,7
22,9

Важко сказати

7,1
5,9
6,3
4,8

Липень 2015р.
Травень 2016р.

Листопад 2017р.
Травень 2018р.

Ɍɪɟɬɢɧɚ   ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɿ ɬɟɪɩɿɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹɡɚɪɚɞɢɤɿɧɰɟɜɨɝɨɭɫɩɿɯɭɪɟɮɨɪɦ ɿɡɧɢɯ±ɝɨɬɨɜɿɬɟɪɩɿɬɢɫɬɿɥɶɤɢɫɤɿɥɶɤɢ
ɩɨɬɪɿɛɧɨɚ±ɧɟɛɿɥɶɲɟɪɨɤɭ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɧɟɦɨɠɭɬɶɬɟɪɩɿɬɢɞɚɥɿɛɨʀɯ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟɫɬɚɧɨɜɢɳɟɧɟɫɬɟɪɩɧɟɜɠɟɡɚɪɚɡɚ±ɛɨɧɟɜɿɪɹɬɶɜɭɫɩɿɯɪɟɮɨɪɦ
ɉɨɪɿɜɧɹɧɨɡɦɢɧɭɥɢɦɪɨɤɨɦɞɟɳɨɡɪɿɫɜɿɞɫɨɬɨɤɝɨɬɨɜɢɯɬɟɪɩɿɬɢɬɪɭɞɧɨɳɿɡɚɪɚɞɢ
ɪɟɮɨɪɦ ɧɚ   ɿ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɜɚɠɚɜ ɫɜɨɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨ
ɜɢɳɟɧɟɫɬɟɪɩɧɢɦ ɡɞɨ 
166

Дослідження провели Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною
службою Центру Разумкова 19-25 травня 2018р. в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих
територій Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2 019 респондентів віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Для порівняння наводяться дані опитувань, які провели Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька
Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 22-27 липня 2015р. та 11-16 травня 2016р.,
а також спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 23 жовтня по 5 листопада 2017р.
167
Там само.
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Здійснення реформ, цілком імовірно, може призвести
до тимчасового зниження рівня життя людей.
Чи згодні Ви терпіти певні матеріальні труднощі?
% опитаних
8,5
8,6

Так, готовий терпіти скільки треба,
якщо це справді приведе до успіху країни

27,9

Якийсь час готовий потерпіти,
але недовго (не більше року )

23,8
25,2

Ні, не готовий, бо не вірю
в успішність тих реформ

30,0
33,3
32,4

Не готовий, бо моє матеріальне
становище вже зараз нестерпне
Важко сказати

5,2
5,2

Листопад 2017р.
Травень 2018р.

ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɞɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɟɪɟɞ ɩɪɢɱɢɧ
ɦɿɝɪɚɰɿʀɡɍɤɪɚʀɧɢɫɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ
• ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɜLɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ
ɡɚɪɨɛLɬɧɨʀɩɥɚɬɢɬɚɿɧɲɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ
• ɩɨɲɭɤɤɪɚɳɢɯɭɦɨɜɩɪɚɰɿɿɠɢɬɬɹ
• ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ168
• ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɚɪɿɥɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀɛɚɡɢɜɧɚɭɤɨɜɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ 
• ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽɧɚɭɤɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɱɟɧɢɯ
• ɧɢɡɶɤɢɣɪLɜɟɧɶɩɨɩɢɬɭɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɧɚɭɤɨɦLɫɬɤɭɿɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸ
ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɩɪɹɦɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ
ɜɿɞ ʀɯ ɩɪɢɱɢɧ Ƚɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɚ ɧɚɣ
ɝɨɥɨɜɧɿɲɚ ɡ ɧɢɯ ± ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɽ
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɛɪɚɤ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɜɩɚɤɢ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ əɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɪɨɡɪɢɜɢ ɜ ɪɿɜɧɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɞɨɧɨɪɿɜ ɬɚ
168

Рівень безробіття за методологією МОП (у % до економічно активного населення віком 15-70 років)
у ІV кварталі 2017р. зріс до 9,9%.
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ɤɪɚʀɧɪɟɰɢɩɿɽɧɬɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ȱ ɹɤɳɨ ɤɪɚʀɧɢɪɟɰɢɩɿɽɧɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɿɦɩɭɥɶɫɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɬɨɤɪɚʀɧɢɞɨɧɨɪɢ±ɞɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɫɬɚɝɧɚɰɿʀɚɭɝɿɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ±ɡɚɧɟɩɚɞɭ
ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɱɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɢɝɪɚɸɬɶ ɜɿɞ
ɩɪɚɰɿ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɍ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ± ɜɿɞ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɿ
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɪɨɡɫɟɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɿ ɦɨɜɧɿ ɤɭɪɫɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɦɟɞɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɨɳɨ  ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ȼȼɉ ɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɪɚɞɧɢɤɚ ȯɄ
ɎɅɟɝɪɚɣɧɚ 3KLOLSSH /HJUDLQ)169 ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜ ȯɋ ɧɚ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɞɨ ɪ ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟ ¼ ɦɥɪɞ ɬɨɞɿ ɹɤ
ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ȼȼɉ ȯɋ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ ɧɚ ¼ ɦɥɪɞ ɬɚɛɥɢɰɹ ³ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ
ɜɩɥɢɜɜɿɞɛɿɠɟɧɰɿɜ´ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ Ʌɟɝɪɚɣɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɞɚɧɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ 7HQW )RXQGDWLRQ
ɪ¼ɜɤɥɚɞɟɧɢɣɭɦɿɝɪɚɧɬɿɜɫɶɨɝɨɞɧɿɩɨɜɟɪɧɟɬɶɫɹɩɪɢɛɭɬɤɨɦɭ¼ɭɩɪɨɞɨɜɠ
ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ170
Економічний вплив від біженців171, %
2015

2016

2017

2018

2019

2020

14,221

14,498

14,783

15,063

15,346

15,632

0,05

0,09

0,13

0,14

0,20

0,23

14,228

14,511

14,802

15,084

15,376

15,668

6,8

13,0

19,3

21,5

30,5

35,6

Державні витрати на менеджмент
(довгострокові зобов’язання), % ВВП
(Net government debt)

67,41

67,15

66,40

65,17

63,32

61,33

Зміни державних витрат
(Change in government debt)

-0,02

-0,02

0,02

0,11

0,19

0,30

Державні витрати з урахуванням внеску
мігрантів, % ВВП
(Post-refugee government debt)

67,39

67,13

66,42

65,28

63,50

61,63

Базовий рівень ВВП (Baseline real GDP)
Зростання ВВП відносно базового
(GDP increase relative to baseline)
ВВП з урахуванням внеску мігрантів
(Post-refugee real GDP)
Приріст ВВП (Additional GDP)

Державні витрати, € млрд.
(Net government debt)

9,587

9,735

9,817

9,816

9,716

9,587

Державні витрати з урахуванням внеску
мігрантів, € млрд.
(Post-refugee net government debt)

9,588

9,741

9,832

9,846

9,765

9,656

Сумарні витрати держав ЄС, € млрд.
(Increase in debt)
169

68,8

Legrain Ph. Refugees Work: A humanitarian investment that yields economic dividends, May 2016, https://static1.
squarespace.com/static/55462dd8e4b0a65de4f3a087/t/573cb9e8ab48de57372771e6/1463597545986/Tent-OpenRefugees+Work_VFINAL-singlepages.pdf.
170
A prominent economist destroyed the argument against rehoming refugees across Europe. – Вusiness Insider,
http://uk.businessinsider.com/tent-refugee-report-philippe-legrain-economic-analysis-on-eu-immigration-2016-5.
171
Legrain Ph. Refugees Work: A humanitarian investment that yields economic dividends.
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ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɤɪɚʀɧɹɤɿɽɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢɦɿɝɪɚɧɬɿɜɌɚɤɍɤɪɚʀɧɚɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɐɟ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɭɤɥɚɞɭ ɫɬɚɪɨɝɨ ɬɢɩɭ
ɹɤɚ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ Ⱦɥɹ ɬɚɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ
ɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɬɟɦɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹ Ɍɚɤɨɠ ɿɫɧɭɽ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɄɨɛɛɚȾɭɝɥɚɫɚ172 ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɡɦɿɧɨɸ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɜɨɯ ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɢɩɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɰɿɽʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢʀɯɚɜ
ɲɢɯɹɤɚɡɚɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢɨɰɿɧɤɚɦɢɨɤɥɚɞɚɽɦɥɧ±ɰɟɦɚɣɠɟɬɪɟɬɢɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɫɤɥɚɞɚɽ±ɦɥɧɨɫɿɛɿɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹɳɨɪɨɤɭɧɚ 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɿ ɜ ɇȻɍ Ɍɚɤ ɜ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɨɦɭ ɡɜɿɬɿ ɡɚ
ɫɿɱɟɧɶ ɪ173 ɛɭɥɨ ɡɜɟɪɧɭɬɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿɣ
ɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨ ɉɨɥɶɳɿ ³Ɍɟɦɚ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɽ ɞɥɹ ɧɚɫ ɫɟɪɣɨɡɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɞɥɹ
ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹ ɚɞɠɟ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɹɤɢɣ ɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɧɚɪɚɡɿ ɰɟ ɛɟɡ
ɭɦɨɜɧɨ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ȼȼɉ Ɇɢ ɩɨɪɚɯɭɜɚɥɢ ɳɨ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ  ɪɨɤɢ
ɦɿɝɪɚɰɿɹɩɪɢɡɜɟɥɚɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɧɚɲɨʀɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɧɚɊɚɧɿɲɟɦɢɨɰɿɧɸɜɚɥɢ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɬɨɦɭɩɟɪɟɝɥɹɞɨɰɿɧɤɢɽɞɨɫɢɬɶɫɭɬɬɽɜɢɦ´174
ɉɨɤɚɡɨɜɢɦɢ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ
ɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɢɜɿɞɬɿɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɜɠɟɡɚɪɚɡɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɬɪɚɬɨɸɛɥɢɡɶɤɨɦɥɪɞɝɪɧɧɚɪɿɤ175
ȼɬɪɚɬɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ³ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ´ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ
ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹɹɤ
• ɜɬɪɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɤɪɚʀɧɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɿɧɠɟɧɟɪɢɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢɦɟɞɢɤɢ 
• ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɿɜɬɪɚɬɢɡɧɚɱɧɢɯɤɨɲɬɿɜɜɤɥɚɞɟɧɢɯɜɨɫɜɿɬɭ
• ɜɬɪɚɬɚɤɚɞɪɿɜɚɬɚɤɨɠɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜʀɯɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
• ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɱɚɫɧɢɯɜɢɞɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
• ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɢ
Ɂɚɝɚɥɨɦɹɤɳɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢɧɟɝɚɬɢɜɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɦɿɝɪɚɰɿʀɬɨɜɨɧɢɩɨɥɹɝɚɸɬɶɭ
• ɡɧɢɠɟɧɧɿɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɤɪɚʀɧɢ
• ɡɧɢɠɟɧɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɞɨɛɪɨɛɭɬɭ
• ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
172

Гневашева В. Прогнозирование занятости с помощью функции Кобба–Дугласа. – От терии к практике,
№1, 2005г., http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_1/Gnevasheva/15.pdf.
173
Інфляційний звіт., січень 2018р. – https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63442010.
174
Там само.
175
Робсила чи рабсила: як впливає на економіку України трудова міграція. – BBC News Україна, 26 березня
2018р., https://www.bbc.com/ukrainian/features-43485101.
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Висновки
Ɉɬɠɟɨɫɧɨɜɧɢɦɢɬɪɟɧɞɚɦɢɫɭɱɚɫɧɨʀɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɬɪɭɞɨɜɨʀɦɿɝɪɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿɽ
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɨɫɿɛ
ɞɥɹɹɤɢɯɬɪɭɞɨɜɚɦɿɝɪɚɰɿɹɽɨɫɧɨɜɧɢɦɜɢɞɨɦɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
• ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɪɿɜɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɿɧɞɢɜɿɞɿɜ±ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣɫɬɭɩɿɧɶɭɱɚɫɬɿɜɡɨɜɧɿɲɧɿɯɬɪɭɞɨɜɢɯɦɿɝɪɚɰɿɹɯ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣɱɨɥɨɜɿɤɚɦɨɫɨɛɥɢɜɨɦɨɥɨɞɢɦɿɡɫɟɪɟɞɧɿɦɨɫɜɿɬɧɿɦɪɿɜɧɟɦ
• ɬɪɭɞɨɜɚɦɿɝɪɚɰɿɹɹɤɩɪɚɜɢɥɨɽɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸɦɨɠɥɢɜɨɦɭɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭɜɢʀɡɞɭ
ɚɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸɞɨɧɶɨɝɨɚɥɟɡɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɬɚɱɚɫɬɨɬɢɩɨʀɡɞɨɤ
ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦɿɝɪɚɧɬɚɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ
• ɡɚɣɧɹɬɬɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɬɪɭɞɨɜɢɦɢɦɿɝɪɚɧɬɚɦɢɧɿɲɧɚɦɟɧɲɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯɪɢɧɤɚɯɩɪɚɰɿɤɪɚʀɧɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɿɉɿɜɞɟɧɧɨʀȯɜɪɨɩɢ
• ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɨɛɫɹɝɿɜɬɪɭɞɨɜɢɯɦɿɝɪɚɰɿɣɜɿɞɜɿɞɫɬɚɧɿɽɦɧɨɫɬɿɪɢɧɤɿɜɩɪɚɰɿɤɪɚʀɧ
ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɢɯ
ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɜɢʀɠɞɠɚɸɬɶ ɞɨ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɥɢ ɛɿɥɶɲɢɯ
ɭɫɩɿɯɿɜɩɿɞɱɚɫɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɪɢɧɤɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞ
ɠɟɧɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɡɪɨɫɬɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ʀʀ ³ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ´ ɏɨɱɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɨ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɰɿ
ɧɸɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ³ɜɢɬɪɚɬɢ ± ɜɢɝɨɞɚ´ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɚɛɨ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɚɥɟ ɰɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɧɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚɣɬɿɫɧɿɲɢɦ
ɱɢɧɨɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɜɰɿɥɨɦɭ
Ƚɪɚɧɢɱɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɬɪɭɞɨɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɦɿɪɨɸ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ
ɩɢɬɚɧɶɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɹɤɿɫɧɢɣɫɬɪɢɛɨɤɭɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɜɿɯɨɸ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɢ ɽ ɫɜɿɞɤɚɦɢ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯɧɚɦɿɪɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢɳɨɪɨɛɢɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɝɪɚɰɿɽɸ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɨɛɬɨ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɧɟɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ Ɉɬɠɟ
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɚɽ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ʀɯɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɧɚɹɜɧɢɣɜɤɪɚʀɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɫɬɚɧ
Ɂɦɿɧɢɯɚɪɚɤɬɟɪɭɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɍɤɪɚʀɧɢɡɿɧɲɢɦɢɤɪɚʀɧɚɦɢɫɜɿɬɭɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɚɠɚɬɢ ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ
ɟɮɟɤɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɹɤɿɫɧɢɯ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɪɭɞɨɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɚɥɟ ɣ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨ
ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɝɪɨɡ ɿ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɱɚɫɭ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɜɢɝɨɞɢ ɿ ɜɬɪɚɬɢ
ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɝɪɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿʀʀɩɟɪɿɨɞɭ
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əɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɮɚɯɨɜɚ
ɜɿɤɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɚ ɿɧ  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ± ɬɨɛɬɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪ
ɬɿɫɬɶ ɚ ɨɬɠɟ ± ɩɪɢɦɧɨɠɭɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ Ɇɿɠ ɬɢɦ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
+XPDQ &DSLWDO &DSDELOLW\ 2ZQHU  ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɫɬɭɩɚɽ ɭ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟ
ɥɢɲɟ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɚɥɟ ɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɜɨɫɬɹɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɹɤɿ ɜɿɧ ɜɫɬɭɩɚɽ ɉɪɢɱɨɦɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɟ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɜɤɥɸɱɟɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ
ɬɚɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿ ɣɲɥɨɫɹɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɨɡɞɿɥɚɯ 
7.1. Сучасні тенденції посилення ролі соціального капіталу в забезпеченні
продуктивності людського капіталу
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɦɟɪɟɠɟɜɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɜɥɚɫɧɢɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤ ɱɥɟɧ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɏɨɱɚ ɬɚɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɨɧɢ
ɧɟɦɨɠɭɬɶɧɟɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɩɨɜɧɨɬɭɩɪɨɹɜɭɜɰɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɹɤɿɫɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɫɚɞɧɢɱɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɩɪɹɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜ
ɱɚɧɧɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɡɦɿɰɧɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɨɳɨ
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Власник людського капіталу (ринкова позиція носія людського капіталу) – якісно
новий суб’єкт господарського процесу, новий статус сучасної робочої сили як ефективного партнера власника матеріального, фінансового, організаційного та інших видів
капіталу, тобто працівник, який раціонально використовує фактори виробництва, створює
товар, послуги, їх вартість1.
Оскільки людський капітал є певною цінністю, то він є об’єктом конкурентного доступу і повинен стати “чиїмось”.
Ринкова позиція носія людського капіталу – володар комплексу унікальних креативних здібностей, тобто суб’єкт, який претендує на формування монопольної ніші, за допомогою якої він зможе використовувати не рівновелику частку прибутку на вкладену
одиницю вартості капіталу, а монопольну інтелектуальну ренту. Такий суб’єкт відрізняється від носія робочої сили тим, що він вільний від необхідності відчужувати від себе
якусь частину своїх здібностей заради підтримки матеріального життя і виступає як
власник людського капіталу, який він пропонує до партнерського участі.
Вираз “власник людського капіталу” набуває дедалі більшої поширеності та усталеності, що втілюється у нормах захисту якості життя, охорони інтелектуальної власності,
підтримки новаторів, соціальних програмах інвестування в освіту тощо.
Соціальна мережа (в соціології) – соціальна структура, утворена індивідами або
організаціями, яка відображає розмаїті зв’язки між ними через різноманітні соціальні
взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв’язками.
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɦ
³ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ´ ɹɤɢɣ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤ
³ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɿɸɱɢɯ« ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɢɥ  ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ
ɝɪɭɩɚɦ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɱɥɟɧɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶ
ɧɢɯ«ɡɚɜɞɚɧɶ´2
Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ ɜɢɛɭɯɨɩɨɞɿɛɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɱɥɟ
ɧɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚʀɯɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɽɸɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɭɫɿɫɮɟɪɢɠɢɬɬɹɬɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ± ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ
ɧɚɜɢɱɨɤ  ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɨɳɨ ɪɿɡɤɨ ɩɿɞɜɢɳɢɥɨ
ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶɫɩɨɫɨɛɿɜɭɹɤɿɭɱɚɫɧɢɤɢɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ
Ɇɿɠɬɢɦɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɽɞɢɧɨɝɨɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɩɨɪɨɞɢɥɚɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɣɨɝɨɪɨɥɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɨɤɪɟɦɚ±ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɜɩɥɢɜɭɧɚɫɬɚɧɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɚɤɿɩɿɞɯɨɞɢɩɨɱɚɥɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹɦɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɣ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɛɭɥɢ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɝɟɧɟɡɢ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ± ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɰɿɽʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɞɚɸɱɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢʀʀɭɬɟɪɦɿɧɚɯ³ɤɚɩɿɬɚɥɭ´
1

Экономическая теория, https://cyberleninka.ru/article/v/chelovecheskiy-kapital.
Буркинський Б. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка. – Економіка України, 2013р.,
№1, с.69.
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Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɨɠɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɭ ɞɜɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜɪɿɡɤɚ ³Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ «´  Ɉɞɧɿ ɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ
ɹɤ ɬɚɤɿ ɧɟ ɽ ɚɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɱɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚɧɿ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ
ɮɚɤɬɨɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɟɪɟɠ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨ
ɞɿɥɭ ³ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ´ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɲɿ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɜɠɟ ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ ± ɡɚɫɨɛɭ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ əɤ ɞɨɜɨɞɢɬɶ Ɋɉɚɬɧɟɦ ɧɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ ɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɞɨɜɿɪɢ
ɬɚɧɨɪɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɧɢɠɭɸɬɶɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿɜɢɞɚɬɤɢɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢɮɚɤɬɨɪɧɭɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɪɭɯɚɸɱɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹ3
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɽ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ
ɭɦɨɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɨɜɿɪɢ ɳɨ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬɶ
ɫɬɚɥɿ ɬɪɢɜɚɥɿ  ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɋɬɿɣɤɿ ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɬɚ
ɭɤɨɪɿɧɸɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ 
ɞɿɣɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ±ɫɬɜɨɪɸɸɱɢɩɿɞɝɪɭɧɬɹɞɥɹɜɿɞɧɨɫɢɧɞɨɜɿɪɢ4
Трактування соціального капіталу
Соціальний капітал як засіб відкриття доступу до додаткового ресурсу
(внаслідок мережевих зв’язків з іншими суб’єктами)
П.Бурдьо5

Сума ресурсів, мобілізованих чи потенційних, які нагромаджуються у індивідуума чи
групи завдяки наявності стійкої мережі… інституціалізованих зв’язків чи відносин
взаємного визнання

А.Портес6

Спроможність індивідів розпоряджатися додатковими ресурсами, спираючись на
своє членство в певній спільноті

Р.Пелдем7

“Клей”, що дозволяє мобілізувати додаткові ресурси суспільства на основі довіри
людей один до одного

Ф.Фукуяма8

Певний набір неформальних цінностей чи норм, яких дотримуються члени
громадського руху, що дає можливість співпрацювати одне з одним

ОЕСР9

Мережева взаємодія, що характеризується спільними нормами, цінностями та
взаєморозумінням, які сприяють співпраці всередині або між групами

А.Колот10

Зв’язки взаємодії на основі відносин довіри та взаємності зобов’язань

3

Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. – N.Y.: Simon and Schuster, 2000.
Granovetter M. The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. – Sociological Theory, 1983, №1.
5
Bourdieu P. The forms of capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. –
N.Y.: Greenwood, 1985, http://www.socialcapitalgateway.org/sites/socialcapitalgateway.org/files/data/paper/2016
/10/18/rbasicsbourdieu1986-theformsofcapital.pdf.
6
Portes A. Social Capital: Its Origins and Application in Modern Sociology. – Annual Review of Sociology,
1998, Vol.24.
7
Paldam M. Social Capital: One or Many? Definition and Measurement. – Journal of Economic Surveys,
2000, Vol.14, Issue 5.
8
Фукуяма Ф. Соціальний капітал. – Незалежний культурологічний часопис “Ї”, 2008р., №53.
9
The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital. – OECD, 2001, http://www.oecd.org/site/
worldforum/33703702.pdf.
10
Колот А.М. Соціально-трудова сфера: етап відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія. –
К.:КНЕУ, 2010р. – с.230.
4
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Трактування соціального капіталу
Соціальний капітал як генератор нового ресурсу,
що виникає внаслідок зміни якісних характеристик суб’єкта
Дж.Коулмен11

Ресурси соціальних відносин, мережі, які спрощують дії індивідів завдяки
формуванню взаємної довіри, визначенню взаємних зобов’язань та очікувань,
встановленню соціальних норм та взаємовідносин

М.Грановеттер12

Стійкі мережеві зв’язки, що формують та укорінюють структуру соціальних відносин,
які обумовлюють дії суб’єктів, створюючи підгрунтя для зниження трансакційних
витрат та зміцнюючи відносини довіри

Р.Патнем13

Якість діяльності громадських рухів, члени яких співпрацюють на основі, з одного
боку, горизонтальної довіри, що породжує згоду учасників руху, а з іншого – на
основі вертикальної довіри, що полягає у взаємозв’язку з органами державної влади
на різних рівнях

А.Стебаков14

Ресурс спільноти, який міститься у мере жі зв’язків, що утворюються на основі довіри,
репутації, позитивних очікувань та… забезпечує отримання корисного результату,
який перетворюється на інші форми капіталу

О.Степанова15

Сукупність фактичних і потенційних ресурсів, які отримують економічні суб’єкти
на різних ієрархічних рівнях управління зі сталого володіння мережею соціальних
відносин та зв’язків, що створюють цінність, яка прямо чи опосередковано впливає на
результативність функціонування економічного суб’єкта

Б.Буркинський16

Сукупність діючих… норм (правил) та організацій, які дозволяють соціальним групам
і суспільству в цілому організовувати своїх членів для вирішення спільних… завдань

Світовий банк 17

Довіра, суспільні цінності, релігійні переконання, на основі яких формуються норми
та системи соціальних зв’язків, що відіграють роль традиційних, неформальних
механізмів координації поведінки людей в суспільстві

Ɇɿɠ ɬɢɦ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɡɚɽɦɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɮɨɪɦɭɽ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ³ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣ´ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥɹɤɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɜɹɤɨɦɭɦɨɠɟɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɚɛɨɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɱɥɟɧɿɜ ɰɢɯ ɝɪɭɩ ³Ⱥɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣ´ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɣɨɝɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɨɫɜɿɬɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ
ɫɢɥɢɩɪɚɜɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɬɚɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿɩɨɥɿɬɢɤɢɞɟɪɠɚɜɢɬɨɳɨ
11

Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital. – The American Journal of Sociology, 1988, №101.
Granovetter, M. The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. – Sociological Theory, 1983, №1.
13
Патнем Р. Творення демократії. Традиції творення громадської активності в сучасній Італії. – К.: Основи,
2001р.
14
Стебаков А. Методы измерения уровня социального капитала в России и за рубежом. – Известия
Саратовского университета, серия Экономика. Управление. Право, 2014г., т.14, Вып. 2., ч.2., с.431.
15
Степанова О. Соціальний капітал та проблеми ефективності державного регулювання економіки. –
Ефективна економіка, 2011р., №11.
16
Буркинський Б. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка. – Економіка України,
2013р., №1, с.69.
17
Social Capital and Policy. – World Bank.
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Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ³ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣ´ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɦɚɽ ɧɚɛɭɬɢ ɮɨɪɦɢ
³ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ´ ³ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ´ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɹɤɢɯ ɫɚɦɟ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɧɚɛɿɪ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȼɿɧ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɹɤɟ ɞɨɫɢɬɶ
ɱɚɫɬɨ ɦɚɽ ɹɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɿ ɧɚɜɱɚɧɶ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧ
ɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɪɟɧɞɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɨɳɨ 
ɋɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɦɟɪɟɠ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɜ ɹɤɨɦɭ ³ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿ´
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɯɟɦɚ ³Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ´ 
ȾɠɄɨɭɥɦɟɧ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɞɧɟ ɡ
ɨɞɧɢɦ ɩɟɜɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɹɤ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ± ɬɚɤɭ
ɫɚɦɭ ɹɤ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ18 Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɞɿɹɧɧɹ ɰɿɽʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞ
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɦɭ ɨɱɟɜɢɞɧɨ
ɳɨ ɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ
³ɜɢɪɨɫɬɚɽ´ ɡ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ ɣɨɝɨ
ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɜɡɚɽɦɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɢɧɟɪɝɟ
ɬɢɱɧɨʀɡɞɚɬɧɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɬɢɧɨɜɢɣɪɟɫɭɪɫ
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a 287 a

 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НА ШЛЯХУ ДО ЯКІСНИХ РЕФОРМ

Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɬɪɢɛɚɡɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ19
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɧɚɩɨɜ
ɧɟɧɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɱɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ±
ɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɜɰɿɥɨɦɭɜɪɚɦɤɚɯɭɫɬɚɥɟɧɢɯɦɟɪɟɠɓɨɞɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɬɚɤɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɭɽ ɣɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɞɨɫɹɝɬɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɣɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɣ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɨɫɹɝɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɜɿɞɬɚɤ ± ɞɨɜɿɪɢ ɚ ɨɬɠɟ ɮɨɪɦɭɽ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ³ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ´
ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɬɚ ɿɧɲɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɩɬɢɦɿɡɭ
ɸɱɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɜ Ɋɉɚɬɧɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɥɹ ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɸɞɶɦɢɫɜɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ20
Ɋɟɥɹɰɿɣɧɚ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɽ ɦɟɪɟɠɟɜɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢ ɜɡɚɽɦɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɬɱ ɛɨɧɭɫɢ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ
ɧɨɪɦ ɿ ɫɚɧɤɰɿɣ ɡɚ ʀɯ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɐɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɭɫɬɚɥɟɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɭ ɹɤɿɣ ɞɨɜɿɪɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ³ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ´
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɛɭɜɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ³ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ´ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɨɛɬɨ
ɩɨɫɭɬɿɽɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ
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Ɋɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɬɪɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɞɟɧɬɢ
ɮɿɤɚɰɿɸ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɹɤ ɧɨɫɿɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ± ɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɣɨɝɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɡ
ɧɢɯ ɳɨ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɟɜɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɹɤɚ ɨɩɬɢɦɿɡɭɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɣɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɑɢɦɱɿɬɤɿɲɨɸɽɰɹɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶɬɢɦɩɨɜɧɿɲɢɦ
ɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɨɧɭɫɿɜ ɬɚ ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɿɲɢɦɢ ± ɫɚɧɤɰɿʀ ɨɬɠɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɲɨɸ ɬɚ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɲɨɸ ɽ ɫɚɦɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ȾɆɚɤɥɿɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɬɚɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɟɪɦɿɧ ³ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɝɪɨɦɚɞɢ´ VHQVH RI FRPPXQLW\  ɳɨ ɧɚ
ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ ɽ ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ22 ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɹɤ ɿ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɿɧɲɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ
ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɉɪɢɱɨɦɭ
ɱɢɦ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɲɟ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɫɩɨɫɿɛɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɢɦɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ
ɫɬɚɥɿɫɬɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɫɬɚɥɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ
ɪɚɡɿʀɯɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
Властивості мережевих відносин – взаємний обмін інформацією та ресурсами
з рівністю доступу до цих ресурсів на підставі численних горизонтальних взаємозв’язків. Це відрізняє мережевість від ієрархічних комунікацій, які є вертикальними
структурами, зв’язаними відносинами управління доступом до ресурсів, та можуть
змінюватися на волюнтаристській основі – за політичної волі вищих щаблів ієрархії.
Ɋɚɡɨɦ ɡ ³ɦɿɤɪɨɟɮɟɤɬɨɦ´ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɬɚɤɨɠ ³ɦɚɤɪɨɟɮɟɤɬ´ ɡɧɚɱɭɳɢɣ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ
ɜɰɿɥɨɦɭɓɟɭɯɪɨɤɚɯȾɠɏɚɛɟɪɦɚɫɬɪɚɤɬɭɜɚɜɫɨɰɿɚɥɶɧɭɦɟɪɟɠɭɹɤɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɩɪɢ
ɱɨɦɭ ɫɚɦɟ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɶ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤ
ɿɽɪɚɪɯɿɡɚɰɿʀ ɜ ɹɤɿɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬɸ ɞɨ
ɣɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ23 ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɽɪɚɪɯɿɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɜɡɚɽɦɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɬɚ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɞɨɜɿɪɭ
ɫɟɪɟɞɫɜɨʀɯɱɥɟɧɿɜ24
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɡɦɿɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɬɟ ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿ
ɬɚɥɭ ɞɟɞɚɥɿ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɦɚɝɚɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɢɪɨɛ
ɧɢɱɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɞɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɫɬɚɽ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɱɟɪɟɡ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɥɶɧɿɲɢɣ ɭ ɜɢɛɨɪɿ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɹɤɨɦɭ ɣɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
22
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Ɉɬɠɟ ɜɥɚɫɧɢɤ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɬɚɽ ɡɧɚɱɧɨ ɞɿɽɜɿɲɢɦ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ
ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɫɥɚɛɥɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɧɚɞ ɧɢɦ ɐɟ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɭɣɧɭɽ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ
ɡɚɦɿɧɸɽ ʀɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɟɜɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ ɍɫɬɚɥɸɸɱɢ ɦɟɪɟɠɟɜɭ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽ ɪɨɡɩɚɞ ɿɽɪɚɪɯɿɣ ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɦɿɧ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɭ ɫɬɚɛɿɥɿ
ɡɚɰɿɸɜɩɟɪɿɨɞɤɨɥɢɦɚɽɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɉɉɿɧɨɬɬɿ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɳɨ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɧɢɠɱɢɣɩɨɩɢɬɡɣɨɝɨɛɨɤɭɧɚɞɟɪɠɚɜɧɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢ25Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɢ
ɦɟɪɟɠɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɦɟɧɲɭɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɟɛɢɪɚɸɱɢ
ɧɚ ɫɟɛɟ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ26 ɳɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽ ɞɨɞɚɬ
ɤɨɜɿɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɢɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɍɬɿɦ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɮɨɪɦɚ
ɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɱɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɦɨɠɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɱɢ ɛɪɚɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɱɢ ³ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ´ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɦɟɪɟɠɟɜɨɫɬɿ ɰɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɦɚɽ ɥɢɲɟ ɥɨɤɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɫɟɪɟɞɧɶɨɬɚɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɭɬɜɨɪɸɸɱɢ³ɩɚɫɬɤɭ´Ʉɥɚɫɢɱɧɢɦ
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ³ɬɿɧɶɨɜɨʀ´ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɜɬɪɚɬɭ
ɞɿɽɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟ
ɞɿɧɤɢ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ⱦɨɫɹɝɚɸɱɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɩɨɡɢɰɿɣ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɬɿɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɤɨɪɭɩɰɿɹ ɛɥɨɤɭɸɬɶ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ± ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ27
ȱɧɲɢɣ ɬɢɩ ³ɩɚɫɬɤɢ´ ± ³ɩɚɫɬɤɚ ɧɟɞɨɜɿɪɢ´28 ± ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɁɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶɜɿɞɧɨɫɢɧɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɡɚɞɿɽɜɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɜɢɬɿɫɧɹɽ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɣ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽ
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ȼɪɚɤ ɦɟɪɟɠɟɜɨɫɬɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɚɤɨɫɬɟɧɿɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿɽɪɚɪɯɿɣ ɹɤɿ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶ
ɧɨʀɚɥɨɤɚɰɿʀɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɸ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ ɩɿɞɝɪɭɧɬɹ ɩɨɲɢɪɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ
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ɜɿɞɧɨɫɢɧ Ɂɚɩɨɡɢɱɭɸɱɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ȾȺɫɟɦɨɝɥɭ29 ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥɦɨɠɟɧɚɛɭɜɚɬɢɹɤɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀɬɚɤɿɟɤɫɬɪɚɤɬɢɜɧɨʀɮɨɪɦ
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɫɢɧɟɪ
ɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɹɤɢɣ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɱɥɟɧɿɜɫɩɿɥɶɧɨɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɨɡɨɪɢɯɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ± ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɦɟɪɟɠ ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ± ɭɫɬɚɥɟɧɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɜɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɡɚɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɧɬɢ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɦɟɪɟɠ
ɱɟɪɟɡɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɭɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɐɟɧɟɜɟɞɟɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨ
ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɜɫɶɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɯɨɱɚ ɣ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɩɟɪɟɪɨɡ
ɩɨɞɿɥɭɪɟɫɭɪɫɿɜɧɚɤɨɪɢɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɰɢɯɡɚɤɪɢɬɢɯɦɟɪɟɠ
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ
Ɋɉɚɬɧɟɦɨɦ30ɣɨɝɨɩɨɞɿɥɧɚɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢɣ ELQGLQJ ɬɚɫɩɨɥɭɱɚɸɱɢɣ EULGJLQJ 
Ɂɜ¶ɹɡɭɸɱɢɣɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠɬɿɫɧɨɩɨɽɞɧɚɧɢɦɢɝɪɭ
ɩɚɦɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣɬɚɤɢɦɢɜɜɚɠɚɸɬɶɪɨɞɢɧɧɿɚɛɨɪɟɥɿɝɿɣɧɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢɩɪɨɬɟɬɚɤɫɚɦɨ
ɦɨɠɟ ɣɬɢɫɹ ɩɪɨ ɝɪɭɩɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɩɟɜɧɨɸ ɜɡɚɽɦɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ±
ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɤɨɪɭɩɰɿɣɧɿ ɞɿɹɧɧɹ  ³ɰɿɧɚ´ ɜɯɨɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɞɭ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɽ ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɟɥɶɦɢ ɜɢɫɨɤɨɸ ɐɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɩɨɽɞɧɚɧɿ ɱɚɫɬɨ ɧɚ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚ
ɞɚɯ ɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɞɨɜɿɪɢ ɦɚɸɬɶ ɞɥɹ ɧɢɯ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɭ ɪɨɥɶ ɬɚ ɽ ɜɬɨɪɢɧɧɢɦɢ ɬɨɛɬɨ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ³ɜɢɦɭɲɟɧɨ´  ɐɟ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɡɚɦɤɧɟɧɿɫɬɶ ɧɟɞɢɧɚɦɿɱ
ɧɿɫɬɶ ɚɪɯɚʀɱɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɚ ɨɬɠɟ ± ʀɯ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧ Ⱦɿɽɜɿɫɬɶ
ɡɜ¶ɹɡɭɸɱɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɬɢɦ
ɛɿɥɶɲɟ ± ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ  ɧɟɜɢɫɨɤɚ ɣ ɬɚɤɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɽ
ɧɟɫɬɿɣɤɢɦɢ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɐɟ ɭɬɿɦ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɤɨɧɬɪɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɡɜ¶ɹɡɭɸɱɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɹɤɬɚɤɨɝɨ±ɜɿɧɦɨɠɟɛɭɬɢɜɚɠɥɢɜɢɦɞɥɹɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɱɥɟɧɿɜ ɦɚɥɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɽɞɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ ɦɚɽ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɟ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɛɚɝɚɬɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɱɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɭ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ
ɩɭɧɤɬɭɬɨɳɨ 
Сила соціального зв’язку – лінійна комбінація тривалості, емоційної інтенсивності,
взаємної довіри та взаємних послуг31.
ɋɩɨɥɭɱɚɸɱɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚ ɩɨɽɞɧɭɽ ɥɸɞɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ³ɫɥɚɛɤɢɯ´ ɜɡɚɽɦɨ
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɹɤɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɧɢɦɢɫɜɿɞɨɦɨɧɚɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɡɚɫɚɞɚɯȾɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩ ɩɨɽɞɧɚɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ³ɫɥɚɛɤɢɯ´
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩ ɩɪɨɛɥɟ
ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɭ ³ɰɿɧɭ´ ɜɯɨɞɭɜɢɯɨɞɭ Ȼɭɞɭɱɢ ɡɧɚɱɧɨ ɝɧɭɱɤɿɲɢɦɢ ɬɚɤɿ
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ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɞɿɣ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤɚ ɫɩɪɢɹɽ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɬɪɚɧɫ
ɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ Ⱥ ɨɬɠɟ ɰɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɚ ɫɚɦ ɫɩɨɥɭɱɚɸɱɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ± ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ Ⱦɨɜɿɪɚ ɽ
ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ ɭ ɝɟɧɟɡɿ ɦɟɪɟɠ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿɫɩɨɥɭɱɚɸɱɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɣɥɟɠɢɬɶɜɨɫɧɨɜɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɬɚɧ
ɧɶɨɝɨ ɐɹ ɞɨɜɿɪɚ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɹɤɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɞɨɜɿɪɭɞɨɜɥɚɞɢɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɱɥɟɧɿɜɫɩɿɥɶ
ɧɨɬɢɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɡɦɿɧɭɭɦɨɜɜɥɚɫɧɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɫɬɭɩɚɬɢɜɤɨɦɭɧɿ
ɤɚɰɿʀɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ
əɤ ɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢɣ ɬɚɤ ɿ ɫɩɨɥɭɱɚɸɱɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɹɤ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɭ ɬɚɤ ɿ ɟɤɫɬɪɚɤɬɢɜɧɭ ɮɨɪɦɢ ɹɤɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯɫɬɭɩɟɧɹɬɚɞɠɟɪɟɥɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩɹɤɿɜɿɧɨɛ¶ɽɞɧɭɽ
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɛɭɜɚɽ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ Ɋɿɡɤɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɱɚɫɬɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɹɤɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
əɤ ɭɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɮɿɡɢɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɜɿɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɡɚɞɧɿɣ ɩɥɚɧ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɞɨɫɢɬɶ
ɜɭɡɶɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ  ɉɟɪɲɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ±
ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɦɨɬɢɜɚɰɿʀ
Ɇɟɪɟɠɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɩɨɫɿɛ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ± ɫɩɨɫɿɛ
ʀʀ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ  Ɇɟɪɟɠɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɥɚɝ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɥɢɲɟɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɟɜɿɡɜ¶ɹɡɤɢɉɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɱɚɫɬɤɚɧɚɪɢɧɤɭ
ɬɨɜɚɪɿɜ ɰɿɧɢ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɰɸ ɰɿɧɧɿɫɬɶ
ɦɨɠɭɬɶɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɜɩɥɢɜɪɟɤɥɚɦɢɦɨɞɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɬɨɳɨ  ɳɨ ɜɟɞɟ ɞɨ ɜɿɞɪɢɜɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɰɿɧ
ɜɿɞ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ32 ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɹɦɨ
ɤɨɪɟɥɸɽ ɡ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ33 ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɽ ɬɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɳɨ
ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶɧɨɜɿɜɢɦɿɪɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿ
32

Гальчинський А. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань. – К.: Либідь,
2013р., с.384.
33
Гриценко А. Формування інформаційно-мережевої економіки. – Економічна теорія, 2013р., №1.
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У сучасних умовах посилення значущості соціального капіталу як чинника
впливу на продуктивність та якість людського капіталу проявляється за трьома
напрямами.
По-перше, зростання автономності (самодієвості) економічних суб’єктів посилює значущість індивідуальних поведінкових мотивів, які врегульовують їх виробничу
діяльність, а отже – продуктивність задіяння людського капіталу. Ці мотиви визначаються поширеними в даному суспільстві нормами ділової поведінки, які безпосередньо
залежать від якості соціального капіталу. Санкції та бонуси, які забезпечуються соціальним капіталом, заміщують втрату дієвості інструментів державного регулювання,
притаманну мережевій економіці.
По-друге, якість соціального капіталу визначає не лише поведінку економічних суб’єктів у взаємовідносинах між собою, але й їх поведінкову реакцію на впливи
від застосування інструментів державної політики. Вплив соціального капіталу в цьому
сенсі може мати різноспрямований характер. З одного боку, рівень довіри до держави
визначає ступінь поширеності опортуністичної поведінки економічних суб’єктів стосовно держави (уникнення оподаткування, рентоорієнтована активність, ініціювання корупційних відносин тощо). З іншого боку, наявність окремих соціальних мереж, належність до яких дозволяє економічному суб’єкту здійснювати опортуністичну поведінку
(корупційні “схеми”, “тіньова” економіка, які складають екстрактивний соціальний капітал), сегментує економіку та утворює “інституційну пастку”, яка перешкоджає досягненню державою належної ефективності у виконанні власних функцій, а отже – здобуттю
необхідної довіри. Недієвість держави нівелює її можливості позитивно впливати на
формування належних якості людського капіталу та продуктивності його використання
у рамках відповідних політик: освіти, охорони здоров’я, регулювання трудових відносин,
забезпечення безпеки праці тощо.
По-третє, в рамках мережевої взаємодії відбувається зміна самого процесу створення вартості: певна його частина зміщується на стадію споживання та залежить від
інституційно обумовлених норм поведінки груп споживачів, які, власне, й обгрунтовують кінцеву споживчу цінність продукту для цих груп. Завдяки отриманню цієї інституційно обумовленої цінності відбувається реалізація продуктивної функції соціального
капіталу учасника мережі споживання. Розвиток складових соціального капіталу, які
реалізують створення нової вартості на етапі споживання, підвищує кінцеву вартість
продукту, а отже – збільшує продуктивність самого людського капіталу. Це заохочує
інвестування у створення/зміцнення спільнот споживачів.
ɉɪɨɬɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɨɠɟ
ɡɭɦɨɜɢɬɢɜɿɞɱɭɬɧɿɜɬɪɚɬɢɜɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯ
• ɡɚɤɨɫɬɟɧɿɧɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿɣ ɬɚ ɪɢɡɢɤɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɥɿɝɚɪɯɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪ
ɧɚɬɢɜɧɨʀɦɟɪɟɠɟɜɿɣ
• ɧɟɞɿɽɜɨɫɬɿɩɨɥɿɬɢɤɢɪɟɮɨɪɦɱɟɪɟɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɞɨɜɿɪɢɞɨɞɟɪɠɚɜɢ
• ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɿɜ
ɧɨɜɚɝɢɧɚɛɚɡɿɟɤɫɬɪɚɤɬɢɜɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɬɿɧɿɡɚɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
• ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɱɟɪɟɡ ɞɟɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɜɥɚɫɧɢ
ɤɿɜɮɚɤɬɨɪɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɞɨʀɯɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
• ɜɬɪɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɹɤɚ ɦɨɝɥɚ ɛ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɡɚɞɿɹɧɧɸɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɭɬɜɨɪɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɭɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɹɤɱɢɧɧɢɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ Ɉɞɧɢɦ
ɡ ɩɨɤɚɡɨɜɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɽ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɛɨɪɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ȱɧɞɟɤɫɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɮɨɪɭ
ɦɨɦ ȼȿɎ  Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ³´ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɛɥɨɤɭ
³ȱɧɫɬɢɬɭɰɿʀ´ ɫɭɛɿɧɞɟɤɫɨɦ ³ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ´ Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɶɨɯ
ɨɤɪɟɦɢɯɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɯ
Індикатори субіндексу “Соціальний капітал” у Методиці “4.0” ВЕФ:
• щедрість населення (generosity among population) – як середній відсоток людей, які:
(а) жертвують гроші, (б) є волонтерами, (в) допомагають чужим людям;
• довіра населення (trust among population) – показник отримується із відповідей
на питання опитування World Value Survey “Чи могли б Ви сказати, що більшості
людей можна довіряти, чи слід бути більш обережним у стосунках з людьми?” та
розраховується як частка респондентів, які відповіли “Більшості людей слід
довіряти”;
• індекс електронної участі (E-Participation Index) – оцінює використання сервісів
онлайн для спрощення доведення інформації від органів управління до громадян
(поширення електронної інформації), взаємодії із стейкхолдерами (електронні
консультації) та залучення до процесів прийняття рішень34.
ɇɚɪɚɡɿ ɭ Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɪɪ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɣ
ɳɟɡɚɫɬɚɪɨɸɦɟɬɨɞɢɤɨɸɍɤɪɚʀɧɚɩɨɫɿɥɚɭɛɥɨɰɿ³ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ´ɬɟɦɿɫɰɟɡɿ
Ȼɭɥɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɭɪɹɞɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ± 
ɩɪɨɬɟ ɰɟ ɧɟ ɞɨɩɨɦɨɝɥɨ ɜɥɚɞɿ ɞɨɫɹɝɬɢ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ
ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɫɤɥɚɜ  Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɥɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɭɞɿɜ   ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɮɚɜɨɪɢɬɢɡɦɭ ɭ ɪɿɲɟɧɧɹɯ ɭɪɹɞɨɜɰɿɜ  
ɇɟ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɞɨɜɿɪɨɸ ɿ ɞɿɥɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɪɟɣɬɢɧɝ ɟɬɢɱɧɨɫɬɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɮɿɪɦ ɫɤɥɚɜ  Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ³ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ´ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɢɯ
ɭɪɟɣɬɢɧɝɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢ35
Ⱦɨɫɜɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɩɨɤɚɡɨɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɨɝɨ ɹɤ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɝɚɥɶɦɭɽ ɩɪɨɹɜɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ əɤ ɛɭɞɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɞɚɥɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɹɜɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɢ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɪɨɬɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɟɥɶɦɢɩɨɜɿɥɶɧɨ
34
35

The Global Competitiveness Report 2017-2018. – World Economic Forum, 2018, р.361.
Там само, с.297.
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7.2. Складові формування соціального капіталу: стан в Україні
əɤ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɡɚɞɚɬɢ ɽɞɢɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɟ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɢɦ
ɧɚɜɿɬɶ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ36 ȼɢɹɜɢɬɢ ɬɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ³ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ´ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇɿɠ ɬɢɦ ɿɧɤɨɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɥɹ ɫɩɨɥɭɱɚɸɱɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ  ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɨ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɦɟɠɿ ɰɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ Ɍɢɦ
ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɦɭ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɨɰɿɧɤɢ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ³ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣ´ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɬɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɳɨ ɡɚ ʀɯ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɪɨɡ
ɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɜɿɪɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ  ɬɚ ɦɟɪɟɠ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 37
Ⱥ ɨɬɠɟ ɨɰɿɧɤɭ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɦɨ
ɧɚɨɫɧɨɜɿɨɰɿɧɤɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɰɢɯɩɟɪɟɞɭɦɨɜ
7.2.1. Довіра
əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɽ ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ⱦɨɜɿɪɚ ɽ ɛɚɡɢɫɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɟɪɟɠɚ ɫɬɿɣɤɢɯ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ Ɉɫɬɚɧɧɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɥɚɫɧɭ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɩɨ ɦɟɪɟɠɿ ɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ  ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɿɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɨɥɭɱɚɸɱɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 
ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɶɫɹɪɿɜɧɟɦɫɬɿɣɤɨɫɬɿɰɢɯɨɱɿɤɭɜɚɧɶ
ɓɨɪɿɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɳɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɩɪɿɨɪɢ
ɬɟɬɧɿɫɬɶ ɡɜ¶ɹɡɭɸɱɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ38 Ɋɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɫɿɦ¶ʀ ɬɚ ɪɨɞɢɱɚɦ ɫɤɥɚɜ  ɛɚɥɭ ɡ  ɦɨɠɥɢɜɢɯ
ɞɚɧɿ ɪ  Ⱦɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɚɤɨɠ ɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɨɜɿɪɢ ɫɭɫɿɞɚɦ ɿ ɤɨɥɟɝɚɦ  ɬɚ
ɛɚɥɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɡɹɤɢɦɢɬɚɤɨɠɫɤɥɚɞɚɸɬɶɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢɣɤɚɩɿɬɚɥ39
Ɇɿɠ ɬɢɦ ɞɿɽɜɿɫɬɶ ³ɫɥɚɛɤɢɯ´ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɞɨɜɿɪɢ ɽ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɞɿɣ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɚɤ ɭ ɪ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟ
36
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ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɿ  ± ɫɭɞɚɦ  ± ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ  ± ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ
Ɋɚɞɿ±ɍɪɹɞɭɍɤɪɚʀɧɢ40Ⱦɟɳɨɜɢɳɨɸɞɨɜɿɪɨɸɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɦɿɫɰɟɜɿɨɪɝɚɧɢ
ɜɥɚɞɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨ
ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ  ʀɦ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ³ɥɢɲɟ´  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡɪɪɿɜɟɧɶɞɨɜɿɪɢɞɨɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɜɥɚɞɢɬɚɫɭɞɿɜɜɿɞɱɭɬɧɨɡɧɢɡɢɜɫɹ
ɇɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɧɚɞɬɨɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɞɨɜɿɪɢɨɩɢɬɚɧɢɯɧɟɞɨɜɿɪɹɸɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ
ɩɚɪɬɿɹɦ  ± ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚɦ  ± ɁɆȱ41 Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɚɫɨ
ɰɿɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɞɟɳɨ ɜɢɳɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɜɿɪɢ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ʀɦ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɩɟɪɟɜɚɠɧɨɿɰɿɥɤɨɦɞɨɜɿɪɹɸɬɶ±ɉɪɨɬɟɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞ
ɨɪɝɚɧɿɜɜɥɚɞɢɰɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɩɿɞɜɢɳɢɥɢɫɜɿɣɪɟɣɬɢɧɝɞɨɜɿɪɢ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɁɆȱ ± ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɧɢɡɢɜɫɹ Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨɜɿɪɚ ɞɨ
ɚɪɦɿʀ ɡ  ɞɨ   əɤ ɩɨɡɢɬɢɜɢ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɡ  ɞɨ   ɬɚ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɚɫɨɰɿɚɰɿɣɬɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɡɞɨ 42
Ɉɬɠɟ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɫɥɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɪ ɜɥɚɞɿ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ
ɧɚɹɜɧɢɦɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɞɨɜɿɪɢɞɨɧɟʀɡɛɨɤɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɡ¶ɽɞɧɭɸɱɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɨɮɿɰɿɣ
ɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɽ ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɨɫɬɿ ɍ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɨɫɬɿ 7UDQVSDUHQF\ ,QWHUQDWLRQDO ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ
ȱɧɞɟɤɫɨɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɭ ɪ ɡɞɨɛɭɥɚ  ɛɚɥɿɜ ɡɿ  ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɿ
ɩɨɫɿɥɚɦɿɫɰɟɡɿɤɪɚʀɧɳɨɭɬɿɦɧɚɛɚɥɛɿɥɶɲɟɬɚɧɚɩɨɡɢɰɿɸɜɢɳɟɧɿɠ
ɭ ɪ  ɛɚɥɿɜ  ɦɿɫɰɟ ɡɿ  ɤɪɚʀɧ 43 Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ Ɋɨɫɿɹ ɨɬɪɢɦɚɥɚ
ɭ ɪ  ɛɚɥɿɜ ɉɨɥɶɳɚ ±  ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ±  Ɋɭɦɭɧɿɹ ±  ɍɝɨɪɳɢɧɚ ± 
Ȼɿɥɨɪɭɫɶ±Ɇɨɥɞɨɜɚ±
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿ ɞɚɧɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɐɟɧɬɪɭ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ44 Ɍɚɤ ɭ ɪ ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɩɪɨɜɚɥɶɧɨɸ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿɽɸ ɜɜɚɠɚɥɢ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɩɪɨɬɢ 
ɭ ɪ  ȼɜɚɠɚɸɬɶ ɬɚɤɭ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɰɿɥɤɨɦ ɭɫɩɿɲɧɨɸ ɥɢɲɟ  ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɍɤɪɚʀɧɢ
40

Паращевін М. Результати національних щорічних моніторингових опитувань 1992-2017рр. – Українське
суспільство. Моніторинг соціальних змін, Вип. 4 (18), Київ : Інститут соціології НАН України, 2017р., с.516-519.
41
Там само.
42
Там само.
43
Corruption perceptions index 2017. – Transparency International, https://www.transparency.org/news/feature/
corruption_perceptions_index_2017.
44
Загальнонаціональне соціологічне дослідження було проведене Фондом “Демократичні ініціативи”
імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 19-25 травня 2018р. в усіх регіонах
України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2 019
респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи”
імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 15-19 грудня 2017р.
a 296 a

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИК ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
Наскільки успішною є боротьба з корупцією в Україні?
% опитаних

Цілком успішною

Переважно успішною, але є ще
чимало невирішених проблем

2,5
0,9
12,2
8,0
33,5
32,5

Переважно неуспішною,
але є й певні успіхи

46,1

Повністю провальною

Важко відповісти

50,4
5,7
8,2
Грудень 2017р.

Травень 2018р.

ȼɢɫɯɿɞɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ
ɬɪɟɧɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɟɪɟ
ɠɟɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɉɪɨɬɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɿ ɞɨ ɰɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɨɡɧɚɱɚɽɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɦɟɪɟɠɿɳɟɜɟɥɶɦɢɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɚɧɿ
Ɋɿɜɟɧɶɞɨɜɿɪɢɞɨɜɥɚɞɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɨɰɿɧɤɨɸɱɥɟɧɚɦɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɥɚɫ
ɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɤɪɚʀɧɿ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɑɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɭɧɿɰɢ
ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɦ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ
,5,  ɫɟɪɟɞ ɠɢɬɟɥɿɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɿɱɧɿɥɸɬɨɦɭ ɪ ɱɚɫɬɤɚ
ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɫɩɪɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɣɞɭɬɶ ɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɽ ɤɪɢɬɢɱɧɨ
ɧɢɡɶɤɨɸ ± ɞɨ  ɯɨɱɚ ɣ ɡɪɨɫɥɚ ɡ  ɪɿɤ ɬɨɦɭ45 Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ
³Ɋɟɣɬɢɧɝ´ ɡ ɱɚɫɬɿɲɨɸ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ ɬɚɤɨɠ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɨ ɫɬɚɥɢɣ ɬɪɟɧɞ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɫɩɪɚɜɢ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɣɞɭɬɶ ɭ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɡɜɟɪɟɫɧɹɪɩɨɥɢɫɬɨɩɚɞɪ±ɡɞɨ46ɉɪɨɬɟɡ
ɛɟɪɟɡɧɹɪɱɚɫɬɤɚɩɟɫɢɦɿɫɬɿɜɪɿɡɤɨɡɪɨɫɥɚɬɚɫɬɚɧɨɦɧɚɥɢɩɟɧɶɪɫɬɚɧɨɜɢɥɚ
45

Див.: Четверте всеукраїнське муніципальне опитування. – Результати опитування, проведеного
соціологічною групою “Рейтинг” від імені IRI, 20 січня - 10 лютого 2018р., http://ratinggroup.ua/getfile/279/
municipal_survey_2018_final_ua.pdf.
46
Суспільно-політичні настрої населення. – Соціологічна група “Рейтинг”, липень 2018р., https://www.
slideshare.net/Ratinggroup/ss-109971504.
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Рівень недовіри в Україні47,
% опитаних
2013р.
2016р.
2017р.

41,7
Армія

Благодійні фонди,
громадські асоціації
і об’єднання

27,1
30,5
41,5
34,3
32,9
48,3
45,9
43,6

Профспілки

28,2
ЗМІ

50,9
49,5
59,9

Місцеві органи влади

Прокуратура

Президент

51,3
51,5
70,1
71,6
71,7
66,9
67,6
74,0
68,3

Політичні партії

75,4
74,9

Суди

73,6
72,5
75,1

Уряд

72,0
76,2
80,3

Верховна Рада

76,6
76,7
83,5

47

На діаграмі наведені лише суми варіантів відповіді “зовсім не довіряю” та “переважно не довіряю”.
Джерело: Паращевін М. Результати національних щорічних моніторингових опитувань 1992-2017рр. –
Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін, Вип.4 (18), Київ : Інститут соціології НАН України,
2017р., с.516-521.
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ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɡɧɚɱɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɬɚɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ
ɩɨɤɚɡɚɧɚɡɝɚɞɚɧɢɦɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦ,5,ɭɅɶɜɨɜɿȼɿɧɧɢɰɿɄɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɦɭɅɭɰɶɤɭ
Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ ³ɨɩɬɢɦɿɫɬɿɜ´ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ ɛɭɥɨ ɩɨɧɚɞ  ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜ Ɉɞɟɫɿ
ɬɚ Ɇɢɤɨɥɚɽɜɿ ± ɦɟɧɲɟ  Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɜɢɫɨɤɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɦɢ ɽ ɨɰɿɧɤɢ ɡɦɿɧ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ  ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɚɪɬɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ
ɳɨ ɬɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ȼȼɉ ɭ ɪ ɫɤɥɚɜ  ɧɚ  ɜɩ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɪ  Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɫɢɦɿɡɦɭ ɜ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ Ʌɭɰɶɤɭ ȼɿɧɧɢɰɿ
ɀɢɬɨɦɢɪɿ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ ɬɚ Ʌɶɜɨɜɿ ɱɚɫɬɤɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɥɢ ɳɨ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɹ ± ɦɟɧɲɟ  ɚ ɜ Ɂɚɩɨɪɿɠɠɿ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ Ɉɞɟɫɿ ɏɚɪɤɨɜɿ
ɋɭɦɚɯ±ɩɨɧɚɞ
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɓɨɪɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɛɭɥɢ ɫɤɨɪɿɲɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɬɚ
ɰɿɥɤɨɦɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɠɢɬɬɹɦɭʀɯɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭɩɭɧɤɬɿ48ɉɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɨɥɿɩɲɢɜɫɹ ɧɚ  ɜɩ Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ,5, ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɢɬɢɯɯɬɨɜɜɚɠɚɽɳɨɫɩɪɚɜɢɜʀɯɦɿɫɬɿɣɞɭɬɶɭɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɍɪ
ɜɨɧɚ ɫɹɝɧɭɥɚ  ɩɪɨɬɢ  ɭ ɪ ɇɚɣɞɢɧɚɦɿɱɧɿɲɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɪɨʀɜ
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɏɚɪɤɨɜɿ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ Ⱦɧɿɩɪɿ Ʉɢɽɜɿ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɦɭ ɋɭɦɚɯ ȼɿɞɬɚɤ
ɟɮɟɤɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɜɿɞ
ɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɦɿɧɚɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɪɨɬɟ ɰɟ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɜɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɜɰɿɥɿɫɧɭɤɚɪɬɢɧɭɡɦɿɧɭɤɪɚʀɧɿɉɨɝɿɪɲɟɧɧɹɨɰɿɧɨɤɫɢɬɭɚɰɿʀɜɦɿɫɬɿɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ Ʌɭɰɶɤɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ Ɉɞɟɫɢ ɑɟɪɤɚɫ ɑɟɪɧɿɜɰɿɜ
ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɉɪɢɦɿɬɧɨ ɳɨ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ ³ɩɨɥɸɫɿ´ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɝɿɪɲɟ ɜ ɦɿɫɬɿ ±
ɝɿɪɲɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɫɢɥɶɧɿɲɚ ɧɿɠ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɤɪɚɳɟ ɜ ɦɿɫɬɿ ± ɤɪɚɳɟ
ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɳɨɽɩɨɤɚɡɨɜɢɦɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɥɚɝɭɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɡɦɿɧɭɤɪɚʀɧɿ
ɇɚɣɬɿɫɧɿɲɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ ɫɿɦɟɣ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɩɬɢɦɿɡɦ ɨɰɿɧɨɤ ɜɥɚɫ
ɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɽ ɨɩɬɢɦɿɡɦ ɳɨɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɨ ɩɪɢ
ɬɚɦɚɧɧɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ Ɂɚɯɿɞɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɿ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɛɿɥɶɲɢɯ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɰɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ əɤɳɨ ɬɨɪɿɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɟ ɩɨɝɿɪɲɢɥɨɫɶ ɭ  ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɫɿɦɟɣ ɥɢɲɟ ɜ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɬɚɯ ɭ ɪ ɬɚɤɢɯ ɦɿɫɬ ± 
ɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɨɩɬɢɦɿɡɦɭ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɿɫ ɜ ɭɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɦɿɫɬɚɯ ɳɨ ɤɨɪɟɥɸɽ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɭ ɪ ɧɚ  Ɇɿɠ
ɬɢɦ ɞɥɹ ɧɢɡɤɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɨɩɬɢɦɿɡɦ ɳɨɞɨ ɫɩɪɚɜ ɭ ɦɿɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɨɩɬɢɦɿɡɦɳɨɞɨɜɥɚɫɧɨɝɨɞɨɛɪɨɛɭɬɭɰɟɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟɏɚɪɤɨɜɭɑɟɪɧɿɝɨɜɭɈɞɟɫɿɋɭɦɚɦ
Ɇɢɤɨɥɚɽɜɭ ɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ
ɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɰɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜ
Ɉɬɠɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɝɚɥɶɦɭɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɜɍɤɪɚʀɧɿȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ³ɩɨɥɹ´ ɞɨɜɿɪɢ ɡ ɹɤɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ³ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ´ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɨɫɢɥɸɽ
ɪɢɡɢɤ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɟɤɫɬɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɧɚɨɫɧɨɜɿɡɚɤɪɢɬɢɯɦɟɪɟɠ
ɹɤɢɣ ɧɟ ɛɭɞɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɤɪɚʀɧɢ Ⱦɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ
48

Інститут соціології НАН України, http://i-soc.com.ua/ua/edition/ukrainske-suspilstvo/issues.
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Оцінка респондентами стану справ та економічного становища
у сім’ї, місті, Україні49,
% опитаних
Справи у їх місті йдуть у правильному напрямі
Ситуація в Україні за останні 12 місяців покращилася
Економічне становище їх сім’ї за останні 12 місяців покращилося
Вінниця
Дніпро

9

Житомир

31

7

Івано-Франківськ

8
5

35

5
9

10

Луцьк

9

9

Львів

7

2

Одеса

2

34

6
24

35
20

7

5
6

32

8
4 12

1
2

2

31

Тернопіль

12

Ужгород

8

55

Херсон

5

6 15

Хмельницький

4

8

7

7

Чернівці

3

Чернігів

3

28

13

5

Черкаси

46

14

Харків

49

47

3

Рівне

Суми

45

2

Полтава

Сєвєродонецьк

35

11

5

Миколаїв

60

12

Кропивницький

Маріуполь

32

12

6

Київ

40

9

7

Запоріжжя

65

14

12

42
30

8
22

4
5

50

Джерело: Четверте всеукраїнське муніципальне опитування. – Результати опитування, проведеного
соціологічною групою “Рейтинг” від імені IRI, 20 січня – 10 лютого 2018р., http://ratinggroup.ua/getfile/279/
municipal_survey_2018_final_ua.pdf.
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ɬɪɟɧɞɿɜ ɡɦɿɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɬɚ ʀɯ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɿ ɦɚɽ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɳɨɞɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɥɚɞɢɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɇɚɪɚɡɿ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɁɆȱ ɧɟ ɩɟɪɟ
ɲɤɨɞɠɚɽ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸ ɧɢɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɳɨɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɢɜɥɚɞɢ
7.2.2. Безпека
ɋɟɪɟɞ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɽ ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ
ɛɟɡɩɟɤɢɹɤɿɧɟɦɟɧɲɟɧɿɠɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟɫɬɚɧɨɜɢɳɟɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ
ɪɿɜɧɟɦ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ ɿɧɤɨɥɢ ɞɨ ɧɢɯ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɣ ɫɭɩɭɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɿɜɟɧɶ ɚɜɚɪɿɣɧɨɫɬɿ ɧɚ ɚɜɬɨɲɥɹɯɚɯ  ɇɟɝɚɬɢɜɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɩɨɥɭɱɚɸɱɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɪɨɛɥɹɱɢ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ ³ɫɥɚɛɤɿ´ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɉɪɢɫɤɨɪɸɸɬɶɫɹ ³ɜɢɦɢɜɚɧɧɹ´
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡ ɜɢɳɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɡɚɝɪɨɡ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɳɨɞɨ
ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɡ ɤɪɚʀɧɢ Ɍɭɪɛɨɬɚ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɩɨɝɿɪɲɭɽ ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɧɚɫɬɪɨʀ ɥɸɞɟɣ
ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɟɦɨ
ɬɢɜɭɽɦɟɪɟɠɟɜɟɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɧɟ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɳɨɞɨɪɢɡɢɤɿɜɜɥɚɫɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢȼɨɽɧɧɿ
ɞɿʀ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɧɚɱɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɛɨɣɨɜɿ ɞɿʀ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ  ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ   ɬɚ ɡɛɿɞɧɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  50 Ɇɿɠ ɬɢɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ
ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɡɚɝɪɨɡɢ ɭɬɪɢɦɭɽ ʀʀ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɚ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɫɬɚɛɿɥɿ
ɡɚɰɿɹɫɢɬɭɚɰɿʀɭɡɨɧɿɤɨɧɮɥɿɤɬɭɜɟɞɟɞɨɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɞɨɰɶɨɝɨ
ɪɢɡɢɤɭ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɞɨ ɡɨɧɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ³Ƚɿɛɪɢɞɧɚ´ ɜɿɣɧɚ ɳɨ
ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
ɪɢɡɢɤɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɟ ɰɿ ɪɢɡɢɤɢ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶɫɹ ɬɚ
ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶɫɹɭɫɮɟɪɚɯɞɚɥɟɤɢɯɜɿɞɜɥɚɫɧɟɡɛɪɨɣɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭɧɚɋɯɨɞɿɤɪɚʀɧɢ
Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ ɤɪɢɦɿɧɨɝɟɧɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɩɨɥɿɩ
ɲɟɧɧɹ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ ɭ ɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ
ɬɢɫɡɥɨɱɢɧɿɜɳɨɫɤɥɚɥɨɧɚɨɫɿɛɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɧɢɯɬɹɠɤɿɬɚɨɫɨɛ
ɥɢɜɨ ɬɹɠɤɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ  ɜ ɬɱ  ɭɦɢɫɧɢɯ ɭɛɢɜɫɬɜ51  ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡ ɪ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ±
ɧɚɄɿɥɶɤɿɫɬɶɡɥɨɱɢɧɿɜɩɪɨɬɢɠɢɬɬɹɬɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹɨɫɨɛɢɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡ ɪ ɭɞɜɿɱɿ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɱɚɫɬɤɚ ɬɹɠɤɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ  ɜɩ ɉɨɩɪɢ
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɟɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨʀ ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɨʀ ɡɛɪɨʀ  ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɭ ɪ ɜɱɢɧɟɧɨ  ɡɥɨɱɢɧɢ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ
ɪɟɱɨɜɢɧ±Ɇɿɠɬɢɦɭɩɟɪɟɞɜɨɽɧɧɨɦɭɪɬɚɤɢɯɡɥɨɱɢɧɿɜɛɭɥɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɬɚ52
50

Випуски. – Інститут соціології НАН України, http://i-soc.com.ua/ua/edition/ukrainske-suspilstvo/issues.
Статистика враховує також усі повідомлення про злочини, вчинені на тимчасово окупованій території.
Див.: Статистична інформація. – Генеральна прокуратура України, https://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.
52
Там само.
51
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Відчуття безпеки та оцінки роботи поліції 53,
% опитаних
Тернопіль

68

Рівне

55

76

Львів

68

Івано-Франківськ

72

50

Житомир

71

42

70

Полтава

54

Луцьк

69

55

68
66

Вінниця
Дніпро

42
55

Чернівці

62

48

61

29

60

Черкаси

43

59

Київ

44

57

Одеса

44

57

Суми

40

57

Харків

57

Чернігів

57

Кропивницький

44

60
59
56

56

Ужгород
31

57
56

56

Хмельницький
Сєвєродонецьк

67
67

Запоріжжя

Херсон

75

57

Маріуполь

Миколаїв

78

37

62

39

Ті, хто почувається безпечно, повертаючись додому після настання темряви
Ті, хто позитивно оцінює діяльності поліції
53

Джерело: Четверте всеукраїнське муніципальне опитування. – Результати опитування, проведеного
соціологічною групою “Рейтинг” від імені IRI, 20 січня - 10 лютого 2018р., http://ratinggroup.ua/getfile/279/
municipal_survey_2018_final_ua.pdf.
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Львів

68

Тернопіль

68
66

Вінниця
Хмельницький

144
164

60

Чернігів

139

59

Ужгород

57

Івано-Франківськ

57

Запоріжжя

55

Луцьк

55

Рівне

55

Полтава

157
187
106
212
186
181

54
50

Маріуполь

228
108

48

Чернівці
Київ

44

Кропивницький

44

Одеса

44

171
241
212
161

43

Черкаси
Житомир

42

Дніпро

42
40

Суми

197
154
133
137

37

Сєвєродонецьк

Миколаїв

158

62

Харків

Херсон

174

31
29

218
165
170

% респондентів, які почуваються в безпеці, ідучи додому після настання темряви
Кількість кримінальних правопорушень на 10 тис. осіб (2017р.)
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Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ ɭ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ,5, ɥɢɲɟ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɰɿɥɤɨɦ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɛɟɡɩɟɰɿ ɣɞɭɱɢ ɞɨɞɨɦɭ
ɩɿɫɥɹ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɬɟɦɪɹɜɢ55 ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɽ ɧɚ  ɜɩ ɤɪɚɳɢɦ ɧɿɠ ɪɿɤ ɬɨɦɭ ɩɪɨɬɟ
ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ ȼɿɧɧɢɰɿ ɬɢɯ
ɯɬɨ ɩɨɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨ ɩɨɧɚɞ  ɭ ɋɭɦɚɯ ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤɭ ɏɟɪɫɨɧɿ ɬɚ
Ɇɢɤɨɥɚɽɜɿ±ɿɦɟɧɲɟ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɳɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɞɨɫɢɬɶ ɱɿɬɤɨ ɤɨɪɟɥɸɽ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɰɿʀ ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɜɢɧɹɬɤɚɦɢ ɏɟɪɫɨɧ Ɇɢɤɨɥɚʀɜ Ⱦɧɿɩɪɨ ɀɢɬɨɦɢɪ
ɑɟɪɤɚɫɢ  Ɂɧɚɱɧɨ ɫɥɚɛɲɟ ɜɨɧɨ ɤɨɪɟɥɸɽ ɡ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɤɪɢɦɿɧɨɝɟɧɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ
ɭ ɦɿɫɬɿ Ⱦɥɹ ɥɿɞɟɪɿɜ ɡɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ Ʌɶɜɿɜ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ ȼɿɧɧɢɰɹ
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɏɚɪɤɿɜ ɑɟɪɧɿɝɿɜ  ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɧɚ  ɬɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɿ ɡɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ Ɇɢɤɨɥɚʀɜ ɏɟɪɫɨɧ
ɬɚ ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɳɨɸ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɸ ɩɪɨɬɟ ɞɥɹ ɪɟɲɬɢ ɦɿɫɬ
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɧɟɨɱɟɜɢɞɧɢɣ Ɍɨɛɬɨ ɹɤ ɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡɨɤɪɟɦɚ±ɳɨɞɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɥɿɰɿʀɮɨɪɦɭɸɬɶɜɿɞɱɭɬɬɹɛɟɡɩɟɤɢɡɧɚɱɧɨ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟɧɿɠ³ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ´ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɛɟɡɩɟɤɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɭɫɬɚɥɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɢɧɞɨɜɿɪɢɹɤɨɫɧɨɜɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɉɪɨɬɟɧɚɹɜɧɿ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɪɟɧɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɥɿɩɲɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɪɚɡɿ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ
ɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿɡɚɯɨɞɿɜɳɨɞɨʀɯɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
7.2.3. Комунікації
ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚ ɫɬɚɥɿ ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɩɨɜɧɨɬɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɧɚɨɫɧɨɜɿ³ɫɥɚɛɤɨʀ´ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɹɤɿɫɬɸɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɦɿɠɱɥɟɧɚɦɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɹɜɧɿɫɬɸɭɦɨɜɞɥɹɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɨɫɢɥɸɽ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɦɨɠɟ ɹɤ ɫɩɪɢɹɬɢ ³ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɸ´
ɡɜ¶ɹɡɭɸɱɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢ ɬɚɤɿɮɨɪɦɭɜɚɬɢɧɨɜɿ³ɬɿɫɧɿ´ɦɟɪɟɠɿɩɨɽɞɧɚɧɿɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢɦɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ± ɜɠɟ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɑɟɪɟɡ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɥɟɤɨɦɭ
ɧɿɤɚɰɿɣ ɣɦɨɜɿɪɧɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɦɟɪɟɠ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɡ ɩɨɫɬɭ
ɩɨɜɢɦ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɦ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ±
ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɡɦɿɧ ɡɨɤɪɟɦɚ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɬɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ 
Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɮɿɡɢɱɧɨʀɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɨɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɍɫɿɱɧɿɥɢɩɧɿɪɩɚɫɚɠɢɪɨ
ɨɛɨɪɨɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ  ɩɪɨɬɟ ɱɢɫɥɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ ɧɚ 
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ɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɚɜɬɨɛɭɫɢ  ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɭɫɿɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɧɚ 56 Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ
ɬɪɢɜɚɽɦɚɣɠɟɧɟɜɩɢɧɧɨɡɪɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɩɚɫɚɠɢɪɿɜɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɭɪɛɭɥɨɧɚɦɟɧɲɢɦɧɿɠɭɪ ɞɿɚɝɪɚɦɚ³ɉɚɫɚɠɢɪɫɶɤɿɩɟɪɟɜɟ
ɡɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ´  ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɰɿ ɞɚɧɿ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɯɨɱɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ
ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɪɿɫ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɪ ɜɥɚɫɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɛɭɥɢ ɭ  ɡɿ
 ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɭ ɪ ± ɭ  ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɪɿɡɤɨ ɡɪɨɫɥɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜɧɚ³ɽɜɪɨɛɥɹɯɚɯ´ 

Залізничний
2013р.

2016р.

7,3
0,5
0,6

Автомобільний

8,1
8,3
10,6

165,0

425,4
389,5

2 025,0
2 018,7

3 340,8

Пасажирські перевезення основними видами транспорту57,
млн. перевезених осіб

Авіаційний

Водний

2017р.

ɋɩɪɨɛɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɬɚ ɜɟɤɬɨɪɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜ ɭɠɟ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ,5, ɍ ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢ
ɪɨɤɿɜ ɦɚɥɢ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢʀɡɞɭ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ
ɪɨɤɨɦ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɑɚɫɬɤɚ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨʀɡɞɨɤ ɞɨ
ɤɪɚʀɧȯɜɪɨɩɢɡɪɨɫɥɚɡɞɨɑɚɫɬɤɚɨɫɿɛɹɤɿɠɨɞɧɨɝɨɪɚɡɭɧɟɜɢʀɠɞɠɚɥɢ
ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ  ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɭ ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤɭ ɏɟɪɫɨɧɿ
Ɇɢɤɨɥɚɽɜɿ Ɉɞɟɫɿ ± ɞɨ ɦɟɧɲ ɧɿɠ  ɭ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ ɑɟɪɧɿɜɰɹɯ Ʉɢɽɜɿ Ɋɿɜɧɨɦɭ
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɭ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ ɇɚ ɰɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟ
ɦɢɬɢ ³ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɧɿ´ ɬɚ ³ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɧɿ´ ɪɟɝɿɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɱɢ ɧɟ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɤɨɧɬɚɤɬɢɡɿɧɲɢɦɢɪɟɝɿɨɧɚɦɢ
56
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Рівні відкритості регіонів

Чернігівська
Волинська
Рівненська
Львівська

Закарпатська

Сумська

Житомирська

ХмельТерно- ницька
пільська
ІваноФранківська
Вінницька
Чернівецька

Київська
Полтавська

Харківська

Луганська

Черкаська
Кіровоградська

Дніпропетровська
Донецька

Миколаївська

Запорізька

Одеська
Херсонська

“Відкриті” регіони
“Закриті” регіони

Ɉɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶɮɿɡɢɱɧɢɯɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶɝɚɥɶɦɭɽɦɨɬɢɜɚɰɿɸɞɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ³ɫɥɚɛɤɢɯ´ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɞɟɮɨɪɦɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɹɤ ɩɪɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɭɤɪɚʀɧɿɜɰɿɥɨɦɭ ɚɜɿɞɬɚɤ±ɪɿɜɟɧɶɞɨɜɿɪɢ ɬɚɤɿɩɪɨɹɤɿɫɬɶɫɬɚɧɨɜɢɳɚ
ɭɜɥɚɫɧɨɦɭɪɟɝɿɨɧɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɿɧɲɢɦɢɈɛɦɟɠɭɜɚɱɚɦɢɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶɽɹɤɫɭɬɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɪɢɱɢɧɢ±ɧɢɡɶɤɚɹɤɿɫɬɶɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɩɨɫɥɭɝʀɯɜɢɫɨɤɚɜɚɪɬɿɫɬɶɧɢɡɶɤɚ
ɹɤɿɫɬɶ ɲɥɹɯɿɜ ɧɟɪɨɡɜɢɧɭɬɿɫɬɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɯɚɪɱɭ
ɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ  ɬɚɤ ɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɛɪɚɤ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɚɦɨɠɟɛɭɬɢɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹɩɨʀɡɞɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿɩɨɫɥɭɝɢɬɨɳɨ ɛɪɚɤɜɿɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɬɚɿɧ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ,5, ɭ ɪ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɜɟɤɬɨɪɢ
ɜɡɚɽɦɧɢɯɩɨʀɡɞɨɤ58ɇɚɰɿɣɨɫɧɨɜɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ
ɚ ³ɜɿɞɤɪɢɬɿ´ ɦɿɫɬɚ Ʉɢʀɜ Ʌɶɜɿɜ Ɉɞɟɫɚ  ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɯɪɟɝɿɨɧɿɜɉɨɤɚɡɨɜɨɸɽɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɞɿɛɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɧɚ
ɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ
ɛ ³ɡɚɤɪɢɬɿ´ ɦɿɫɬɚ ɉɨɥɬɚɜɚ ɋɭɦɢ ɑɟɪɤɚɫɢ ɑɟɪɧɿɝɿɜ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ
ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤ ɬɚ Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ  ɩɨʀɡɞɤɢ ɞɨ ɹɤɢɯ ɡ ɿɧɲɢɯ
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɜɟɥɶɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɜ ɰɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɧɟ ɩɨɛɭɜɚɥɨ ɛɿɥɶɲɟ  ɪɟɫɩɨɧ
ɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɠɨɞɧɨɝɨ ɡ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɬ  ɐɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɪɢɡɢɤɢ ɚɧɚɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɫɭɫ
ɩɿɥɶɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɰɢɯɦɿɫɬɚɯɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹɪɟɮɨɪɦɜɢɳɨɝɨɪɿɜɧɹɤɨɪɭɩɰɿʀɫɩɨɜɿɥɶɧɸɽɪɨɡɜɢɬɨɤɞɿɥɨɜɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
58
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Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ³ɤɜɚɡɿɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿʀ´ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɿɣɤɢɯ ɜɡɚɽɦɧɢɯ ɩɨʀɡɞɨɤ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɜɚɬɢ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ³ɫɥɚɛɤɢɯ´ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ³ɡɦɚɝɚɥɶɧɨɝɨ´  ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɪ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɨ ɫɬɿɣɤɿ ³ɝɪɭɩɢ´ ɆɢɤɨɥɚʀɜɈɞɟɫɚɏɟɪɫɨɧ ɊɿɜɧɟɅɭɰɶɤ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣȼɿɧɧɢɰɹ
ɏɚɪɤɿɜɉɨɥɬɚɜɚ
ȾɧɿɩɪɨɁɚɩɨɪɿɠɠɹ
ɑɟɪɧɿɜɰɿȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤ
Ɇɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨʀɡɞɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɱɚɫɭ ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɐɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɦɨɠɟ ɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢ ɧɟɡɚ
ɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɱɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɱɟɪɟɡ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ³ɫɭɫɿɞɿɜ´
ɩɪɨɬɟ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɳɨ Ɋɿɜɟɧɶ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ
ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɨɧɚɞ ɱɜɟɪɬɶ ɠɢɬɟɥɿɜ ɜɢʀɠɞɠɚɥɢ ɞɨ
ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ   ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɭ Ʉɢɽɜɿ Ʌɭɰɶɤɭ ɑɟɪɧɿɜɰɹɯ
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɉɨɧɚɞ  ± ɞɨ ɤɪɚʀɧ ɋɇȾ ɭ Ʉɢɽɜɿ   Ɇɚɪɿɭɩɨɥɿ
ɏɚɪɤɨɜɿɑɟɪɧɿɝɨɜɿɑɟɪɧɿɜɰɹɯ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜ ɪɿɜɧɹɯ ɭɱɚɫɬɿ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɭ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɨɛɦɿɧɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɞɨɪɿɝ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɬɭɪɢɡɦɭɬɨɳɨ
Ⱦɟɳɨ ɤɪɚɳɟ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ
ɁɚɞɚɧɢɦɢȾɟɪɠɫɬɚɬɭɭɪɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɛɨɧɟɧɬɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɭɡɧɚɞɚɧɧɹɦɲɢɪɨɤɨ
ɫɦɭɝɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɭ ɬɱ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ±
 ɬɢɫ ɨɫɿɛ ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɡɪɨɫɥɚ
ɜ  ɪɚɡɭ ɜ ɬɱ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ±  ɪɚɡɭ ɍɬɿɦ ɜɢɫɨɤɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɢɦ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɲɥɹɯɭ
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ³ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ´ ɹɤɟ ɪɨɡɝɨɪɧɭɥɨɫɶ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭɏɏȱɫɬɍɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɜɢɦɿɪɿɩɪɢɫɬɨɣɧɨɜɢɝɥɹɞɚɽɥɢɲɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ɡɜ¶ɹɡɤɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ
ɍɤɪɚʀɧɚɩɨɫɿɞɚɽɦɿɫɰɟɡɿɤɪɚʀɧɡɚɤɿɥɶɤɿɫɬɸɦɨɛɿɥɶɧɢɯɬɟɥɟɮɨɧɿɜɧɚɨɫɿɛ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɤɥɚɜ   ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚ ɱɚɫɬɤɨɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɟ ɽ ɤɨɪɢɫ
ɬɭɜɚɱɟɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɥɚ  ɦɿɫɰɟ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɯɨɱɚ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɿɫɬɸ ɬɨɱɨɤ ɲɢɪɨɤɨɫɦɭɝɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɧɚ  ɨɫɿɛ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɟɳɨ ɤɪɚɳɢɣ ±
ɍɤɪɚʀɧɚɩɨɫɿɥɚɦɿɫɰɟ  ɳɟɤɪɚɳɢɣ±ɡɚɩɪɨɩɭɫɤɧɨɸɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸɦɟɪɟɠ
ɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɡɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ  ɤȻɫ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ  ɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ
ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɟɥɶɦɢ ɧɢɡɶɤɨɸ ɽ ɱɚɫɬɤɚ
ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ ±  ɧɚ  ɨɫɿɛ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɚ ɩɨɡɢɰɿɹ
ɍɤɪɚʀɧɢɫɬɚɧɨɜɢɥɚ59
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Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɓɨɪɿɱɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ 60 ɱɜɟɪɬɶ
  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɧɟ ɦɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɳɟ
 ± ɦɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɚɥɟ ɧɟ ɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɐɶɨɦɭ ɩɨɤɚ
ɡɧɢɤɭ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ,5,61
ɭ  ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɱɜɟɪɬɶ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɜ ɬɱ  ɭ Ɇɢɤɨɥɚɽɜɿ ɬɚ  ɭ ɏɟɪɫɨɧɿ  ɦɿɠ ɬɢɦ ɭ ɑɟɪɧɿɜɰɹɯ ±  ɨɩɢɬɚ
ɧɢɯɊɿɜɧɨɦɭ±ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭɬɚɈɞɟɫɿ±
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɰɿɥɟɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɭ ɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɦɟɪɟɠɭ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɨɜɢɧɚɦɢ  ± ɫɩɿɥɤɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɦɟɪɟɠɚɯ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɥɢɲɟ  ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ ɫɚɣɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɚ ɲɭɤɚɥɢ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ±  ɉɪɢɦɿɬɧɨ ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɡɪɨɫɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɭ ɪ ɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɧɨɜɢɧɚɦɢ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ 
ɚɬɚɤɨɠɪɿɡɤɨɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ±ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɭɪɲɭɤɚɥɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɬɨɜɚɪɢ
ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɨɧɥɚɣɧ ±   ɍ ɪ
ɰɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɫɤɥɚɥɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɚɉɪɨɬɟɹɤɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɭɦɟɪɟɠɿ
ɬɚɤ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɞɨɫɢɬɶɩɨɜɿɥɶɧɨ
ɇɚɞɬɨ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɛɿɡɧɟɫ
Ɂ  ɬɢɫ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɳɨ ɦɚɥɢ ɭ ɪ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɫɜɿɣ ɫɚɣɬ ɦɚɥɢ
ɦɟɧɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ±  ɬɢɫ ȼɨɞɧɨɱɚɫ  ɬɢɫ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɥɿɽɧɬɚɦɢ ɞɚɧɿ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ  ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɫɭɬɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɤɨɦɟɪɰɿʀɬɚɧɚɛɥɢɠɚɸɱɢɫɶɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢɡɚɫɚɞɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
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ȼɿɞɬɚɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɹɤɿɫɬɶ ɹɤɚ ɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɦɟ ³ɫɥɚɛɤɭ´
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɨɥɭɱɚɸɱɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ɍɨɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɞɨɫɿɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɫɥɚɛɤɨɸ
7.2.4. Інклюзія
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ³ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ´ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɫɬɚ
ɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɡɦɿɧɳɨɞɨɭɦɨɜʀɯɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɿɜɤɪɚʀɧɿɡɚɝɚɥɨɦɁɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɬɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨɦɭ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɨɦ ʀɯ ɭɫɬɚɥɟɧɨɫɬɿ
ɳɨ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɧɚɪɨɳɭɽ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ
ɛɥɚɝɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɪɨɥɟɣɱɥɟɧɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɬɱɡɚɞɿɹɧɧɹɫɤɥɚɞɨɜɢɯɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɢɦ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɫɨɛɨɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɽ ɞɿɹɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɩɚɪɬɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɪɭɯɿɜ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɩɿɥɨɤ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɢɯ
ɤɥɭɛɿɜ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɬɨɳɨ Ɉɛ¶ɽɞɧɭɸɱɢ ɩɟɜɧɿ ɛɿɥɶɲɿ ɱɢ ɦɟɧɲɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɡɚ ʀɯ
ɞɟɹɤɢɦɢ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɢ
ɰɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɩɨɫɢɥɸɸɱɢ ɞɿɽɜɿɫɬɶ ʀɯ ɱɥɟɧɿɜ ɬɚ ɫɩɪɢɹɸɱɢ ʀɯ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ Ɉɬɠɟ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɋɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɳɨ ɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɭɫɬɚɥɟɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɞɟɥɟɝɭɽɬɶɫɹɱɚɫɬɢɧɚɮɭɧɤɰɿɣɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɦɿɫɰɟɜɨɝɨɱɢɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ± ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɩɨɲɢɪɟɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨʀɜɢɛɨɪɱɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɩɚɥɚɬɚɦɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɬɨɳɨ Ɍɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɜɨ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦɢɚɬɚɤɨɠɦɿɠɧɢɦɢ
ɿ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɧɚ ɦɿɤɪɨɪɿɜɟɧɶ ɧɢɡɤɭ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɳɨɞɨ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ
ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɬɚɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɱɥɟɧɿɜɰɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬ
əɤ ɭɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ,5, ɭ ɪ
 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɫɯɜɚɥɸɜɚɥɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ63 ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
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Див.: Четверте всеукраїнське муніципальне опитування. – Результати опитування, проведеного
соціологічною групою “Рейтинг” від імені IRI, 20 січня - 10 лютого 2018р., http://ratinggroup.ua/getfile/279/
municipal_survey_2018_final_ua.pdf.
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ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɪɿɡɧɢɦ ɪɟɝɿɨɧɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɠɢɬɟɥɹɦ Ɇɚɪɿɭɩɨɥɹ ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤɚ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ ɬɚɤ ɿ Ʌɭɰɶɤɚ Ɋɿɜɧɨɝɨ ɬɚ Ʌɶɜɨɜɚ
ɇɚɣɜɢɳɢɦ ɡɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ³ɛɚɥɚɧɫ´
ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɜ  ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ±  64 ɐɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɣ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɭ ɪ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɬɚ ɰɿɥɤɨɦ ɞɨɜɿɪɹɥɢ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɦ ɮɨɧɞɚɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɦ ɿ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦ
 ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɪɿɫ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭɞɜɿɱɿ
ɡ  65 ɉɪɢɱɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɚɪɬɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɧɢɡɶɤɨɸ ɞɨɜɿɪɨɸ
ɭɪɬɚɭɪ ɞɨɜɿɪɚɞɨɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɹɩɪɨɬɟɫɥɚɛɲɟ±
ɡɞɨ
Ƀɦɨɜɿɪɧɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟɧɢɡɤɨɸɪɿɡɧɢɯɩɪɢɱɢɧ
• ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ
• ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸɭɱɚɫɬɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɜɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
• ɪɨɛɨɬɨɸɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɭɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɪɚɞɚɯɩɪɢɨɪɝɚɧɚɯɜɥɚɞɢ
• ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɨɡ
ɝɨɪɬɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ
ɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɢ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɳɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨ ɦɚɣɠɟ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɐɟɪɿɡɤɨɞɢɫɨɧɭɽɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɩɢɬɭɜɚɧɶɹɤɿɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɪɟɚɥɶɧɭ
ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɞɨɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɬɟɳɨɥɟɜɨɜɚ
ɱɚɫɬɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ³ɱɥɟɧɫɬɜɚ´ ɽ ɮɿɤɬɢɜɧɨɸ ɬɚ ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɬɶɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɰɢɯ ɨɪɝɚ
ɧɿɡɚɰɿɣ ɹɤ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɨɝɨ Ɏɨɧɞɨɦ ³Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ´ ɿɦɟɧɿ ȱɥɶɤɚ Ʉɭɱɟɪɿɜɚ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɐɟɧɬɪɭ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ ɭ ɬɪɚɜɧɿ ɪ66  ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɠɨɞɧɨʀ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɱɢ ɩɚɪɬɿɣ
ɉɪɨ ɫɜɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɢɥɢ ɥɢɲɟ 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɭ ɪ ±   ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ɑɢ ɦɨɠɟɬɟ ȼɢ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ"´  ɉɪɢ
ɱɨɦɭ ɱɢɫɥɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɚɤɬɢɜɿɫɬɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɪɨɫɥɨ
ɍɬɿɦ ɩɨɩɪɢ ɰɟ ɚɤɬɢɜɿɫɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɧɚɪɚɡɿ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɦɢ ɭ ɪ
ɬɚɤɢɦɢɜɜɚɠɚɥɢɫɟɛɟɩɨɧɚɞɨɩɢɬɚɧɢɯɬɨɞɿɹɤɭɪ±ɥɢɲɟ67
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Див.: Четверте всеукраїнське муніципальне опитування. – Результати опитування, проведеного
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ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɡɧɚɱɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɣɧɢɠɱɨɸ ɜɨɧɚ ɽ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɉɿɜɞɧɹ ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɋɯɨɞɭ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɡɛɪɨɣɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
Чи можете ви сказати, що залучені до активної громадської діяльності?68
% опитаних
РЕГІОНИ (травень 2018р.)

Україна
Так

3,8

8,1
7,4

Центр 7,4

89,1

Південь 5,0

6,7
4,6

Травень 2013р.

88,6
3,5

85,2
88,0

Ні
Важко
відповісти

Захід 7,6

89,4

Схід 8,5
Травень 2018р.

5,6

85,2
Так

Ні

6,3
Важко відповісти

Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ   ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜ ʀɯ
ɦɿɫɬɚɯ ɱɢ ɫɟɥɚɯ  ± ɳɨ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɿ  ɩɪɢɱɨɦɭ ɰɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨɜɨɥɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɭ ɪ  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɜɚɠɚɥɢ ɳɨ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɿ  ± ɳɨ ɧɿ  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɢɲɟ  ɝɪɨɦɚɞɹɧɡɧɚɸɬɶɩɪɨɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɹɤɿɞɿɸɬɶɭʀɯɦɿɫɬɚɯɱɢɫɟɥɚɯ±ɧɟ
ɡɧɚɸɬɶ ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɳɨ ɡɪɨɫɥɚ
ɚɥɟɥɢɲɟɧɚ
Чи потрібні у вашому місті (селі) громадські організації?
% опитаних
Травень 2013

57,7

18,2

60,0

Травень 2018

Так

17,7
Ні

24,2
22,3

Важко відповісти

Чи знаєте ви громадські організації, які діють у вашому місті (селі)?
% опитаних
Травень 2013
Травень 2018

29,9

69,5

34,5

65,5
Так, знаю

Ні, не знаю
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Тут і далі застосовується наступний розподіл областей за регіонами: Захід: Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; Центр: Київ, Вінницька,
Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська
області; Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Схід: Донецька, Дніпропетровська, Запорізька,
Луганська, Харківська області.
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Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɦɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɫɨɰLɚɥɶɧɨ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɝɪɭɩ ɥɸɞɟɣ
ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɛɚɝɚɬɨɞɿɬɧɢɯ ɫLɦɟɣ ɬɨɳɨ  ±  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜɥɚɞɢ ±  ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɽ ɮɚɤɬ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚ  ɜɩ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɥɚɞɨɸɡɛɨɤɭɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪ
Чим повинні займатися у першу чергу громадські організації?*
% опитаних
Захищати соціально уразливі
групи (людей з інвалідністю,
багатодітні сім’ї тощо)

57,4
56,7
45,5

Контролювати діяльність влади

55,1
49,7

Надавати людям юридичну та
іншу допомогу в обстоюванні їх прав

44,7
26,3

Об’єднувати людей зі
спільними інтересами

34,1

Допомагати військовим та волонтерам
у збройному конфлікті на Донбасі**

30,9

Проводити незалежні аналітичні
дослідження та пропонувати способи
вирішення соціальних проблем

24,2
26,7

Боротися з незаконними забудовами

21,5
23,0

Організовувати акції протесту, якщо
рішення влади завдаватимуть шкоди

21,4
21,7
24,6
21,6

Організовувати культурне
дозвілля людей
Допомагати переселенцям**

Інше
Діяльність таких організацій
не потрібна зовсім
Важко відповісти

16,2
0,5
0,5
4,2
4,3
7,9
7,4

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.
** В анкеті 2013р. такі варіанти відповіді не пропонувалися.
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ɉɨɬɭɠɧɢɣ ɩɨɲɬɨɜɯ ɩɨɫɢɥɟɧɧɸ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɞɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɫɭɫɿɞɫɶ
ɤɢɯ  ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ± ɈɋȻȻ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɫɚɦɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɭ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɥɢɫɬɨɩɚɞ ɪ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɨɫɶ  ɬɢɫ ɈɋȻȻ ɐɟ ɧɚ  ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɪɿɤ ɬɨɦɭ
ɬɚ ɭ  ɪɚɡɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ ɪ ɉɨɞɿɛɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɢɦɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɽ ɞɿɽɜɢɦɢ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɧ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɍ ɪ
 ɨɩɢɬɚɧɢɯ ,5, ɫɯɜɚɥɸɜɚɥɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɫɿɞɫɶɤɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɰɟɣɩɨɤɚɡɧɢɤɡɪɿɫɧɚɜɩ
ɇɟ ɨɫɬɚɧɧɶɨɸ ɱɟɪɝɨɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɦɿɫɰɟɜɢɯɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ,5,ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶɩɪɨɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɦɿɫɬɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ
ɜɿɞ ³ɜɿɞɦɿɧɧɨ´ ɞɨ ³ɫɟɪɟɞɧɶɨ´  ɞɚɥɢ ɩɨɧɚɞ   ɠɢɬɟɥɿɜ ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ
Ʌɭɰɶɤɚ Ɋɿɜɧɨɝɨ ȼɿɧɧɢɰɿ ɋɬɪɿɦɤɨ ɩɨɤɪɚɳɢɜɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɭ Ɂɚɩɨɪɿɠɠɿ
ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɏɚɪɤɨɜɿ Ɇɚɪɿɭɩɨɥɿ ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɇɢɠɱɟ  ɫɹɝɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ
ɧɚɫɬɪɨʀɠɢɬɟɥɿɜɆɢɤɨɥɚɽɜɚɬɚɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤɚ
ɉɪɨɬɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɟɮɟɤɬ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɩɨɡɚ ɫɭɦɧɿɜɨɦ ɧɚɞɚɽ
ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ
 ɈɌȽ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ  ȼ ɈɌȽ ɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ 
ɪɚɞ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɛɨ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ ɇɚɪɚɡɿ ɈɌȽ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ
 ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
ɬɢFɤɦɚɛɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɥɨɳɿɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɟɪɟɛɿɝ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈɌȽ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɲɥɹɯɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɦɟɪɟɠ³ɫɥɚɛɤɢɯ´ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
ɩɪɢɱɨɦɭ ± ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɈɌȽ ɚɥɟ ɣ ɧɚ ɜɢɳɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ± ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɪɚɡɿ ɜɠɟ
ɭɤɥɚɞɟɧɨɞɨɝɨɜɨɪɿɜɦɿɠɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɊɿɡɤɨɩɪɢɫɤɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɱɥɟɧɿɜ ɝɪɨɦɚɞ ɳɨ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɽ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɨɦ ʀɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤ ɿ ɹɤ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɜɧɿɲɨɦɭ ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɳɨ ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦ ɜɟɞɟ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɞɨɫɿɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɧɟɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɦɢɞɨɫɿɧɟɞɨɫɹɝɧɭɬɨ
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɈɌȽ əɤ ɩɪɢɤ
ɥɚɞ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɪ ɨɛɪɚɧɨ ɥɢɲɟ  ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɧɚ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɫɬɚɪɨɫɬɢɧɫɶɤɢɯ ɨɤɪɭɝɿɜ   ɳɨ ɝɚɥɶɦɭɽ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ȼɿɞɱɭɬɧɢɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɈɌȽ ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɟ ɨɫɬɚɧɧɸ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɟɤɫɬɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɟɜɧɢɯ ɦɿɤɪɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɹɤɿ ɱɢɧɹɬɶ ɫɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɰɟɫɚɦ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɬɚ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞ ɚɛɨ ɣɞɭɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜ
ɞɚɧɧɹɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɰɟ ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɥɢ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɚ ɈɌȽ ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɦɟɠɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɳɨ
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ɞɨɡɜɨɥɹɽɡɛɟɪɟɝɬɢɜɥɚɞɭɫɬɚɪɢɯɦɿɫɰɟɜɢɯɟɥɿɬ Ȼɥɨɤɭɜɚɧɧɹɱɟɪɝɨɜɨʀ³ɯɜɢɥɿ´ɜɢɛɨɪɿɜ ɜ ɈɌȽ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɟɪɩɧɟɜɨɝɨ ɪ ɪɿɲɟɧɧɹ ɐȼɄ ɬɚɤɨɠ ɝɚɥɶɦɭɽ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 69
Ɉɬɠɟ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɩɨɫɢɥɟɧɧɹɿɧɤɥɸɡɿʀɹɤɱɢɧɧɢɤɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɽɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɡɚɝɚɥɨɦ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɸ ɬɚ ɥɿɞɢɪɭɸɱɨɸ ɫɟɪɟɞ ɰɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ Ɍɨɦɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɨ
ɦɚɞɫɶɤɢɯɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜɬɚɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɜɠɟɦɨɠɟ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɬɚɧɭ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɧɚɦɢɧɚɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ,5,ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɪɶɨɯ
ɛɥɨɤɿɜ ɞɿɚɝɪɚɦɚ³Ɋɟɣɬɢɧɝɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞ´ 
ɉɨɩɟɪɲɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɝɪɨɦɚɞɢ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɹɦɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɬɚɹɤɿɫɬɸɠɢɬɬɹ±
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɨɰɿɧɨɤɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɬɚɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɪɨɲɟɣɡɚɫɜɨɸɪɨɛɨɬɭ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɢ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɹɤ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɿɧɤɥɸɡɿʀ  ± ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɦɿɫɬɿ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɁɆȱ 
³ɦɚɥɨʀ´ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹɫɭɫɿɞɫɶɤɢɯɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɬɚɪɨɛɨɬɢɨɪɝɚɧɿɜɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɬɚɿɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶɪɿɲɟɧɶɬɚɩɨɪɚɞɦɿɫɰɟɜɨʀɜɥɚɞɢ 
ɉɨɬɪɟɬɽɩɨɤɚɡɧɢɤɢɞɨɜɿɪɢɜɫɟɪɟɞɢɧɿɝɪɨɦɚɞɢɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɩɟɪɟɞɦɚɣɛɭɬɧɿɦɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ±ɧɚɨɫɧɨɜɿɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɱɥɟɧɿɜɝɪɨɦɚɞɢ Ɍɚɤɿɣ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɜɿɥɶɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀʀɯɞɭɯɨɜɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚɬɚɤɨɠɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɐɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɞɨɫɤɨ
ɧɚɥɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɹɤɢɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜɥɿɞɟɪɿɜ Ʌɭɰɶɤ ȼɿɧɧɢɰɹ ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤ Ɋɿɜɧɟ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ  ɬɚ
³ɚɧɬɢɥɿɞɟɪɿɜ´ ɋɭɦɢ ɏɟɪɫɨɧ ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤ Ɇɢɤɨɥɚʀɜ  ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ɋɟɣɬɢɧɝ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞ´ 
ȼɢɳɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɿɧɞɟɤɫɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭɜɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɫɢɧɟɪɝɿʀɫɩɿɜɩɪɚɰɿɜɫɟɪɟɞɢɧɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢɳɨɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɤɪɚɳɨɝɨɡɚɞɿɹɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨɫɩɟɤɬɪɚɪɟɫɭɪɫɿɜɞɨɫɬɭɩɧɢɯɧɚɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿ
ɇɚɜɩɚɤɢɫɥɚɛɤɚɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɽɨɡɧɚɤɨɸɫɥɚɛɤɨɫɬɿɪɨɥɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɥɨɤɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
69

9 серпня 2018р. Центральна виборча комісія звернулася до Комітету Верховної Ради з питань правової
політики та правосуддя щодо надання роз’яснень у зв’язку з неузгодженостями законодавства про
референдуми та додаткові місцеві вибори. Цим же рішенням ЦВК постановила, що звернення обласних
державних адміністрацій щодо призначення перших і додаткових місцевих виборів будуть розглядатися
лише після отримання зазначених роз’яснень. Див.: ЦВК звернулася до Комітету ВРУ щодо неузгодженостей
законодавства про референдуми. – ЦВК, http://www.cvk.gov.ua/news/news_09082018.htm.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИК ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
Рейтинг інституційної досконалості громад
(інтегральний індекс*)
24

Луцьк

24

22

Вінниця

Івано-Франківськ

23

23
20

18

Житомир

10

10

5
8

11

15

9

13

8

10

14

Полтава

15

Одеса

12 1

Суми

3

5 2

Херсон

4

41

Миколаїв 2 3

12

16
9

Сєвєродонецьк 1 2

13

8

6

Маріуполь

16

12

14

Чернігів

17

7

11

Чернівці

19

9

19

Київ

Запоріжжя

14

20
17

Кропивницький

15

18

7

Черкаси

21

17

16

Хмельницький

20

11

21

Харків

18

21

Ужгород

Львів

23

22

13

Дніпро

22

19

Рівне
Тернопіль

24

6

4
6

7

5
3

Регіональна ідентичність

Інклюзія

Економічний розвиток

* “0” – найнижчий інтегральний індекс, “100” – найвищий інтегральний індекс
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɶɨɯ ɡɚɡɧɚ
ɱɟɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ³Ɋɟɣɬɢɧɝ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞ´ ɪɨɥɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭ ɪɹɞɿ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɧɟ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɥɢɜɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɡɚɧɢɡɶɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɌɟɪɧɨɩɿɥɶɅɶɜɿɜɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣɑɟɪɤɚɫɢ 
Ʉɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɤɥɸɡɿʀ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɡɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɫɩɪɚɜ ɭ
ɦɿɫɬɿ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ɋɟɣɬɢɧɝ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ɭ
ɦɿɫɬɿ´  Ⱦɨɫɢɬɶ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɽ ɩɪɹɦɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ³ɨɩɬɢɦɿɡɦɭ´ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣɛɿɥɶɲɨɫɬɿɪɟɝɿɨɧɿɜɿɡɨɰɿɧɟɧɢɦɪɿɜɧɟɦɿɧɤɥɸɡɿʀɆɿɠɬɢɦɭɞɟɹɤɢɯɦɿɫɬɚɯ
ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɍɠɝɨɪɨɞ
ɊɿɜɧɟɅɭɰɶɤɌɟɪɧɨɩɿɥɶɀɢɬɨɦɢɪȾɧɿɩɪɨ ɤɨɥɢɜɿɞɧɨɫɧɨɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɞɨɫɿ ɧɟ ɜɬɿɥɟɧɢɣ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɳɨɞɨɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹɝɪɨɦɚɞɐɟɦɨɠɟɛɭɬɢɨɡɧɚɤɨɸɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤɚ ɦɚɥɚɛ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɥɟɠɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɹɤɚ ɽ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɫɬɚɧɭɫɩɪɚɜɹɤɭɦɿɫɬɿɬɚɤɿɭɤɪɚʀɧɿɜɰɿɥɨɦɭ
7.3. Перспективи подальшого розвитку соціального капіталу в Україні
Ɉɬɠɟ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɬɪɟɧɞ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɫɩɪɢɹɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸɧɨɜɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜɹɤɿɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ³ɫɥɚɛɤɢɯ´ ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɩɨɥɭɱɚɸɱɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿ
ɬɚɥ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ³ɪɨɡɦɢɜɚɸɬɶ´ ɚɪɯɚʀɱɧɿ ɡɚɤɪɢɬɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɹɤɿ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɐɟ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɞɢɧɚɦɿɡɦ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɬɚ ʀɯ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶɳɨɞɨɡɦɿɧɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɪɨɫɬɚɽɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɞɨɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɉɪɨɬɟ ɪɭɯ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɥɭɱɚɸɱɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɬɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨ ɇɚɪɚɡɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɟɤɫɬɪɚɤ
ɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤɢɣ ɽ ³ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ´ ɭ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɩɪɨɬɟ ɧɟɞɿɽɜɢɦ ɭ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ³ɩɨɥɹ´ ɞɨɜɿɪɢ ɡ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɟ
ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɳɨɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸɿɧɤɥɸɡɿʀɽɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɢɦɞɥɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚɭɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯɟɤɫɬɪɚɤɬɢɜɧɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬɐɹɬɟɧɞɟɧɰɿɹɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɥɿɝɚɪɯɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ
ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɪɭɩɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧ
ɤɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɬɨɳɨ
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ɍ ɫɜɿɬɥɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɬɪɟɧɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɨɜɧɨɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɜɿɞɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɞɿɹɧɧɹɰɶɨɝɨɱɢɧɧɢɤɚɽɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɨɸɄɪɢɬɢɱɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɡ ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɡɚɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹɬɪɭɞɨɜɨʀɟɦɿɝɪɚɰɿʀɜɢɦɚɝɚɽɡɧɚɱɧɨɝɨɩɨɫɢɥɟɧɧɹɭɜɚɝɢ
ɞɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤ ɱɢɧɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ Ɂɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɦɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɦɨɬɢɜɚɰɿɸɞɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ  ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɳɨ ɦɚɽ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɚ ɩɨɫɥɚɛɢɬɢ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɿɧɬɟɧɰɿʀ  ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚɫɚɞɢ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɹɤ
ɡɚɫɨɛɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɨɝɨɛɚɝɚɬɫɬɜɚɧɚɨɫɧɨɜɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟɪɟɠɜɥɚɫɧɢɤɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɭɫɬɚɥɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɨɜɿɪɢ ɹɤɿ ɽ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȾɨɜɿɪɚɞɚɫɬɶɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɥɟɝɤɢɯ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɪɟɮɨɪɦ ɹɤɿ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɫɜɨʀɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ±ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɫɮɟɪɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɨɫɜɿɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ȼɿɞɬɚɤ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ ɽ ɩɚɫɢɜɧɟ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤɟ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɡ
ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɇɚɣɤɪɚɳɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨʀ
ɦɨɞɟɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤɚ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɨɛɬɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɹɤ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚɤ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ
ɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸɟɤɨɧɨɦɿɤɢɧɚɡɚɫɚɞɚɯʀʀɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ
Ɇɿɠ ɬɢɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ³ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ´ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤɢɣ ɛɭɞɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɦɟɪɟɠ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɜɿɞɛɭɞɨɜɢ ɛɚɡɢɫɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹɯ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɡ ɛɨɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɚɬɚɤɨɠɞɨɜɿɪɢɦɿɠɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦɢɬɚʀɯɱɥɟɧɚɦɢ±ɧɚɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ
ɉɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ȾɠɄɨɭɥɦɟɧ ɧɚ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ70
ɇɚ ɠɚɥɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɽ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɞɢɧɚɦɿɡɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɟ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɍɬɿɦ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɪɚɡɿɩɪɨɯɨɞɹɬɶɿɭɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧɚɯ±ɱɟɪɟɡ
ɜɩɥɢɜɩɪɨɰɟɫɿɜɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɌɨɦɭɍɤɪɚʀɧɚ
ɡɚɪɚɡɩɟɪɟɛɭɜɚɽɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭɬɪɟɧɞɿɩɨɲɭɤɭɬɨɱɨɤɞɨɜɿɪɢɜɦɿɧɥɢɜɨɦɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
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ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɞɨɜɿɪɚ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɦɚɽ
ɛɭɞɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɦɿɧɥɢɜɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɨɫɹɝɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɐɟ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɜɢɦɚɝɚɽ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɿɠ
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɝɪɨ
ɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɇɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɞɿɥɨɜɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ  ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ʀɯ ɞɨɜɟɞɟɧɧɸ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɪɿɲɟɧɧɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɬɚɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɬɱ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɜɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɨɪɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɂɨɤɪɟɦɚ ±
ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜ ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯɿɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ
ɇɚɞɭɦɤɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɭɠɟɡɝɚɞɭɜɚɧɨɝɨɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ71ɞɟɹɤɿɮɭɧɤɰɿʀ ɳɨ ɧɢɧɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɜɠɟ ɡɚɪɚɡ ɦɨɠɭɬɶ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³əɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɳɨɧɢɧɿɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɞɟɪɠɚɜɢɝɪɨɦɚɞɹɧɢɜɠɟɡɚɪɚɡɦɨɠɭɬɶɡɞɿɣ
ɫɧɸɜɚɬɢɱɟɪɟɡɭɱɚɫɬɶɭɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ"´ɫ ɋɟɪɟɞɧɢɯɧɚɝɥɹɞɡɚ
ɹɤɿɫɬɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɨɩɿɤɭɧɫɶɤɿɪɚɞɢɬɚɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɮɨɧɞɢɜɦɿɫɰɟɜɢɯɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɚɯɿɥɿɤɚɪɧɹɯ  ɧɚɝɥɹɞ
ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɿ
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɱɟɪɟɡ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɤɨɦɿɬɟɬɢ   ɡɚɯɢɫɬ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɱɟɪɟɡ ɨɫɟɪɟɞɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɩɿɥɨɤ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶɦɿɫɰɟɜɨɝɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɦɿɫɰɟɜɿɪɚɞɢ  ɡɚɯɢɫɬɩɪɚɜɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  ɨɯɨɪɨɧɚɩɨɪɹɞɤɭɭɫɤɥɚɞɿɞɪɭɠɢɧɫɩɿɥɶɧɨɡɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ
ɩɨɥɿɰɿʀ  
ɉɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ³ɫɥɚɛɤɢɯ´ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɬɚ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɫɤɥɚɞɭ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɟɮɭɧɞɚɦɟɧɬɞɥɹɭɱɚɫɬɿɝɪɨɦɚɞɹɧɿɫɩɿɥɶɧɨɬ
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Які функції, що нині належать до повноважень держави, громадяни вже
зараз можуть здійснювати через участь у громадських організаціях?*
% опитаних
Нагляд за якістю надання медичних послуг та
дотриманням прав пацієнтів через опікунські ради та
благодійні фонди в місцевих поліклініках і лікарнях
Нагляд через батьківські комітети за матеріальним
забезпеченням і змістом навчального процесу в
дошкільних і середніх навчальних закладах
Захист трудових, соціальних та економічних прав у
відносинах з працедавцями через осередки
професійних спілок та організацій

39,3

38,2

34,2

Вирішення питань місцевого благоустрою через
органи самоорганізації населення та місцеві ради

30,0

Захист прав у судах з допомогою
правозахисних організацій
Охорона порядку у складі дружин
спільно з підрозділами поліції
Важко відповісти

26,7

24,3

22,1

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.

ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚ
ɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿɬɚɩɿɞɡɜɿɬɧɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɜɜɥɚɞɢ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɟɡ ɹɤɨʀ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɡɚɞɿɹɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞɛɭɞɨɜɢ ɞɨɜɿɪɢ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɳɨ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɿ ɡ ɜɿɞɛɭɞɨ
ɜɨɸ ɞɨɜɿɪɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɛɿɡɧɟɫɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɋɢɫɬɟɦɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɤɨɧɬ
ɪɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɡɨɪɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɡ ɧɟɪɿɜɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɫɭɛɫɢɞɿɸɜɚɧɧɹ
ɬɨɳɨ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɽɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɹɜɚɦ ɦɨɧɨ
ɩɨɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɽ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɍ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɜɢɦɨɝ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɚɥɟ ɣ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ ɫɟɛɟ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɛɨɧɭɫɿɜ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɛɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɬɚɧ
ɞɨɜɤɿɥɥɹɍɫɭɱɚɫɧɿɣɟɤɨɧɨɦɿɰɿɫɨɰɿɚɥɶɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɧɟɪɿɞɤɨɜɢɫɬɭɩɚɽɜɪɨɥɿ
ɜɚɝɨɦɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɹɤ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚɤ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ɋɿɡɧɨɜɢɞɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ
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ɽ ɬɚɤɨɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɱɢ ɝɪɨɦɚɞ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɿɣ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢɬɚɿɧ 
ȼɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɥɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɬɱ ɞɪɿɛɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ
ɫɩɪɢɹɽ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɭɽ
ɡɚɞɿɹɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɩɪɨɰɟɫɚɦɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭʀɯɱɥɟɧɿɜ
ɋɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤ ɫɬɜɨ
ɪɸɜɚɱɚ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɭ
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɯ ɹɤɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɇɚɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɳɨʀ
ɰɿɧɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɛɿɡ
ɧɟɫɭ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɲɥɹɯɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɩɿɫɥɹɩɪɨɞɚɠɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɤɚɦɩɚɧɿɣɳɨɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
Ɇɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɞɨɜɿɪɚ ɧɚɪɚɡɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɯɨɱɚ ɹɤ
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɨɰɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɿ ɱɚɫɬɨ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɭɡɶɤɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ
ɫɩɿɥɶɧɨɬ Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɸ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɨɳɨ 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɞɨɜɿɪɢɫɩɪɢɹɬɢɦɟɪɨɡɜɢɬɨɤɜɡɚɽɦɨɞɿʀɱɥɟɧɿɜɫɩɿɥɶɧɨɬɭɪɚɦɤɚɯɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɫɭɫɿɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɟ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɚɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸɬɚɭɤɪɿɩɥɟɧɧɸɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɭ
ɫɜɿɬɿɜɤɪɚʀɧɿɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
ȼɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɿɽɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɱɥɟɧɿɜ
ɝɪɨɦɚɞ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɜɡɚɽɦɨ
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɤɥɸɡɿʀ
ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɞɿɹɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɉɨɥɿɩɲɭɸɱɢ ɹɤɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɝɪɨɦɚɞɢ
ɛɟɪɭɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɿɣ ɫɬɜɨɪɸɽ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɜɿɥɶɧɹɽ ɱɚɫ
ɬɚ ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɪɿɝ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿ
ɤɚɰɿɣ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɪɚɦɤɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ əɤ
ɛɭɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɛɭɞɨɜɚ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ
ɩɟɪɲɨɸ ɫɯɨɞɢɧɤɨɸ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɨɜɿɪɢ ɿ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ
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Директор економічних програм Центру Разумкова
ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɿ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɭɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɭɟɩɨɯɭɫɩɪɢɱɢɧɹɽɲɜɢɞɤɿɬɚɲɢɪɨɤɿɡɦɿɧɢ
ɜ ɞɨɛɪɨɛɭɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɚɯ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɏɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɣɦɚɽ ɞɨɦɿ
ɧɭɸɱɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɩɪɨɬɟ ɧɢɡɤɚ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɹɤɿ ɳɟ ɞɜɚ
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɬɨɦɭ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɛɿɞɧɢɯ ɿ ɧɚɣɛɿɞɧɿɲɢɯ ɞɟɞɚɥɿ ɜɩɟɜɧɟɧɿɲɟ
ɩɨɱɭɜɚɸɬɶɫɹɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɿɫɧɭɸɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɜɢɫɯɿɞɧɢɦɢ ɱɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɦɢ ɹɤɿ ɳɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ ɪɨɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɫɟɪɟɞ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣ
ɧɢɯ ɤɪɚʀɧɥɿɞɟɪɿɜ ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɱɢ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɝɥɢɫɹ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɫɜɿɣ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɫɤɨɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɭɡɛɿɱɱɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɇɚ ɠɚɥɶ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɿɍɤɪɚʀɧɚ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɯ  ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ
ɪɨɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɞɚɥɚ ɜɟɥɶɦɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɜɢɡɧɚɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɟɣ
ɬɢɧɝɭ ȱɧɞɟɤɫɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɅɊ  Ɍɚɤ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ɧɢɯ Ɂɜɿɬɿɜ1 ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɦɚɥɢ ɞɨɫɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɩɨɫɿɞɚɥɚ  ɩɨɡɢɰɿɸ
ɍɝɨɪɳɢɧɚ±ɍɤɪɚʀɧɚ±ɳɨɧɚɜɿɬɶɜɢɳɟɉɨɥɶɳɿ±
Ɉɞɧɚɤ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɧɟ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ
ɇɨɜɟɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹɭȯɜɪɨɩɿɭɫɤɥɚɞɿɑɟɯɿʀɍɝɨɪɳɢɧɢɉɨɥɶɳɿɿɋɥɨɜɚɱ
ɱɢɧɢ ɧɚɡɜɚɧɟ ȼɢɲɟɝɪɚɞɫɶɤɨɸ ɱɟɬɜɿɪɤɨɸ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɨ ɜɢɫɨɤɭ ɬɪɚɧɫ
ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɿ ɜɠɟ ɭ ɪ ɜɫɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɥɢ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɢ
ɱɥɟɧɚɦɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭ
1

Human Development Report 1993. – http://hdr.undp.org/en/global-reports. У вказаному звіті Чехословаччина
ще розглядалась єдиною країною. А з 1 січня 1993р. було офіційно утворено дві країни – Чеську Республіку і
Словацьку Республіку. Тут і далі дві вказані країни позначатимуться як Чехія та Словаччина, відповідно.
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ɍɤɪɚʀɧɚ ɠ ɬɚɤ ɿ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɭ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚ ɪɨɡɞɨɪɿɠɠɿ ɦɿɠ ɽɜɪɨ
ɩɟɣɫɶɤɢɦ ɿ ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ³ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ´ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɳɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɭɦɨɜɢɥɨ
ɧɢɡɤɭ ɜɫɟɨɫɹɠɧɢɯ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɲɨɤɿɜ ɿ ɩɪɨɜɚɥɿɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɚɝɪɟɫɿɸ ɜɬɪɚɬɭ ɥɸɞ
ɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɱɢɧɧɢɤɢ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ
ɬɚɤɢɯɜɬɪɚɬɍɤɪɚʀɧɢɧɚɥɿɱɭɽɜɠɟɫɨɬɧɿɱɢɧɚɜɿɬɶɬɢɫɹɱɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɈɞɧɚɤɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɳɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɞɿɣɫɧɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɉɢɬɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɣɨɝɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɬɪɚɬ ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧ
ɧɿɯ ɞɜɨɯɬɪɶɨɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɶ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢ ɡɧɚɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɿ
ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ɹɤɢɦ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɝɚɪɚɡɞɿɜ ɨɞɧɚɤ ɜɫɟ ɠ
ɦɚɥɢ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿɬɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɿ
ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɋɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɤɪɚʀɧ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɜɢɫɯɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ
ɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀȺɡɿʀ
ȼ ɰɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭɜɚɝɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨ
ɜɢɯ ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɿ ɡɦɿɰɧɸɽɬɶɫɹ ɥɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥɹɤɱɨɬɢɪɶɨɯɤɪɚʀɧȼɢɲɟɝɪɚɞɫɶɤɨʀɝɪɭɩɢɬɚɤɿɱɨɬɢɪɶɨɯɤɪɚʀɧɹɤɿɽ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ȺɋȿȺɇ2 ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ  ɏɨɱɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ȺɋȿȺɇ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɚɡɿɣɫɶɤɿ ɜɢɫɯɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ
ɡ ɧɟɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɋɿɧɝɚɩɭɪɭ ɹɤɢɣ ɽ ³ɧɨɜɨɸ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ´ ɿ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɩɟɪɲɭ ɞɟɫɹɬɤɭ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɩɪɨɬɟ ʀɯ ɜɢɫɨɤɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɨɝɨ ɹɤ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ ³ɫɥɚɛɤɿ´ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɲɜɢɞɤɨ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɨɥɭɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ3 Ɉɞɧɚɤ ɿ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɜɚɥɢɧ ɦɿɰ
ɧɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɜɢɹɜɥɹɥɨɫɶɫɤɥɚɞɧɢɦɿɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɦ4
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɝɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ ȱɅɊ ɈɈɇ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɿɣɭɁɜɿɬɿɪ 5
2

АСЕАН (Association of Southeast Asian Nations): Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія,
М’янма, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни. – http://asean.org/.
3
Див., зокрема: Юрчишин В. Чинники і складові структурних змін у світовій економічній системі і
наслідки для України. – Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна, К., 2018, с.132-202.
4
Поняття людського капіталу надзвичайно широке, існує кілька десятків його визначень і тлумачень
(залежно від контексту філософські, соціальні, економічні, інвестиційні). Для мети цієї публікації ми матимемо на увазі одне з “найпростіших” економічних, згідно якому йдеться про узагальнену оцінку притаманних
людині освіти і знань, вмінь і здібностей, компетентності і досвіту, що впливають на продуктивність праці
працівника або групи працівників, а з тим – сприяють забезпеченню особистого добробуту (Human Capital
is a measure of the skills, education, capacity and attributes of labour which influence their productive capacity
and earning potential). Тобто, акцентація робиться на спроможності індивідуума (чи навіть суспільcтва) через
набуті освіту, знання, кваліфікацію, самореалізацію і включеність у суспільне середовище забезпечувати
гідний доход і стійкий розвиток особисто себе і власної сім’ї. – Див., зокрема, Human Capital definition
and
importance.
–
https://www.economicshelp.org/blog/26076/economics/human-capital-definition-andimportance/.
5
2016 Human Development Report. – http://hdr.undp.org/en/2016-report.
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•ɤɪɚʀɧɢ ɡ ³ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ´ ɑɟɯɿɹ  ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɟ ɦɿɫɰɟ  ɉɨɥɶɳɚ   ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ   ɍɝɨɪɳɢɧɚ   ȼɢɲɟ
ɝɪɚɞɫɶɤɚɱɟɬɜɿɪɤɚ 
•ɤɪɚʀɧɢ ɡ ³ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ´ Ɇɚɥɚɣɡɿɹ  ɧɚɛɥɢɠɟɧɚ
ɞɨȼɢɲɟɝɪɚɞɫɶɤɨʀɝɪɭɩɢ ɚɬɚɤɨɠɍɤɪɚʀɧɚ 6 
•ɤɪɚʀɧɢ ³ɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ´ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɟɪɯɧɿɯ
ɳɚɛɥɹɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɤɪɚʀɧ ɭ ɜɤɚɡɚɧɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ  ȱɧɞɨɧɟɡɿɹ  
ȼ¶ɽɬɧɚɦ  Ɏɿɥɿɩɩɿɧɢ  
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɭ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɤɚɡɚɧɨ ɿɧɲɟ ɱɟɬɜɿɪɤɚ ɤɪɚʀɧ ȼɢɲɟɝɪɚɞ
ɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɹɤ ȼ ɚ ɱɟɬɜɿɪɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ
ɤɪɚʀɧ ȱɧɞɨɧɟɡɿɹ Ɇɚɥɚɣɡɿɹ Ɏɿɥɿɩɩɿɧɢ ɿ ȼ¶ɽɬɧɚɦ  ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɨɸɡɭ
ȺɋȿȺɇ±ɹɤȺɋȿȺɇ7
ȱ ɞɟɳɨ ɡɚɛɿɝɚɸɱɢ ɜɩɟɪɟɞ ɜɤɚɠɟɦɨ ɧɚ ɰɿɤɚɜɭ ɿ ɜɚɠɥɢɜɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɚ
ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȼ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɧɢɡɤɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɪɢɬɚɦɚɧ
ɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɦ ȺɋȿȺɇ ɬɨɛɬɨ ɞɿɣɫɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ³ɪɨɡɞɨɪɿɠɠɿ´ ɦɿɠ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɯɿɞɧɨɚɡɿɣɫɶɤɢɦ ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɳɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ³ɞɜɨʀɫɬɢɱɧɢɣ´ ɧɟɞɨɥɿɤ ɭɬɿɦ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ
ɡɫɭɜɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɫɟɠɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹɩɨɲɭɤɢɦɨɠɥɢɜɢɯɪɿɲɟɧɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɜɠɟ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ³ɜɥɚɫɧɨɦɭ´ ɪɟɝɿɨɧɭ ɫɤɿɥɶɤɢ ɬɢɦ ɹɤɿ ɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɛɨɤɭ ɦɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɿɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɪɢɫɢ ɱɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿɡ ɿɧɲɨɝɨ± ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɲɢɪɨɤɨɸ Ɍɭɬ
ɠɟ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɿɜ
•ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɿɞɨɯɨɞɢ
•ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶɿɪɨɥɶɨɫɜɿɬɢ
•ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɿɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɛɚɥɚɧɫɢ
•ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ

6

Якщо країнам Вишеградської групи за чверть століття по суті вдалося зберегти власні позиції в ІЛР, то
для України відбулося “пересування” до групи з посередніми рейтинговими позиціями.
7
Ідентифікаційна група АСЕАН-4 (для скорочення) стосується лише цієї статті і не має жодного відношення до офіційних міжнародних угод чи угрупувань.
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1. Економічне зростання
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ȼȼɉ Ƚɨɥɨɜɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚɡɜɢ
ɱɚɣ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɡ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɿ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨɸ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ȼɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ȺɋȿȺɇ
ɹɤ ɿ ɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɢ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧ ȼ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ɍɟɦɩɢ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɤɪɚʀɧ ȼ ɿ ȺɋȿȺɇ´8  Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ ɩɨɩɟɪɲɟ ɞɢɧɚ
ɦɿɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɯ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɩɨɦɿɬɧɨ ɫɬɿɣɤɿɲɚ ɧɿɠ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
Ɂɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɬɚɤɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ ɳɨ ɜ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɨɤɪɟɦɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ȱɬɚɥɿɹ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ Ƚɪɟɰɿɹ ɬɚ ɿɧ  ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɞɨɥɚɬɢ ɤɪɢɡɨɜɿ
ɲɨɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɛɨɪɝɨɜɿ  ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ ɬɱ ɤɪɚʀɧɢ ȼ  ɉɨɞɪɭɝɟ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɤɪɢɡɨɜɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɪɪ  ɬɚɤ ɿ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɣ ɤɪɚʀɧɢ ȺɋȿȺɇ ɦɚɥɢ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɿ
ɜɬɪɚɬɢ ɦɟɧɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɚɞɿɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ  ɧɿɠ ɤɪɚʀɧɢ ȼ ɧɚɫɚɦ
ɩɟɪɟɞ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɟɥɢɤɢɦ ɚɡɿɣɫɶɤɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ Ʉɢɬɚɣ əɩɨɧɿɹ ɉɿɜɞɟɧɧɚ Ʉɨɪɟɹ  ɹɤɿ
ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɟɜɧɟɧɿɲɟ
ɞɨɫɹɝɚɥɢɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɨɝɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɿɧɚɹɤɿɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɿɧɲɿɤɪɚʀɧɢȺɋȿȺɇ
Темпи зростання реального ВВП країн В-4 і АСЕАН-4,
% до попереднього року
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ɋɬɿɣɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ȺɋȿȺɇ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɟ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  Ɍɚɤ ɹɤɳɨ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȼ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɧɢɦ ɛɭɥɨ ɩɨɦɿɬɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɥɢɲɟ
ɜ ɞɨɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿ ʀɯ ɩɟɜɧɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɦɢ  ɜ ɩɨɫɬ
ɤɪɢɡɨɜɢɣ ɬɨ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɜɢɫɯɿɞɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚɫɶ ɿ ɜ
ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɏɨɱɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ
ɤɪɚʀɧ ȼ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ȺɋȿȺɇ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ
ɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ´ɫ 9
8

У цій статті, якщо не вказано інше, використані дані, наведені у World Bank Indicators,
http://data.worldbank.org/indicator. [WBI].
9
Лише Малайзія, яка значно активніше залучена до глобальних мереж, у т.ч. фінансових, у 2009р.
зазнала помітних втрат (діаграма “ВВП на душу населення … АСЕАН-4”). Також Малайзія відчула кризовий тиск у 2015-2016рр. – роки сповільнення глобальної економічної динаміки. Втім, її показники
добробуту залишаються значно вищими, порівняно з сусідніми країнами.
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Ⱦɟɳɨ ɜɿɞɦɿɧɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ±
ɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɢɦ ȼȼɉ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɚɪɢɬɟɬɭ ɤɭɩɿɜɟɥɶ
ɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɉɄɋ  ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ´  ɏɨɱɚ ɜ
ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɬɟɦɩɢ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ȼȼɉ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɞɟɳɨ ɡɧɢɡɢɥɢɫɶ ɭ ɬɱ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨ ɳɨ ɞɨɤɥɚɞ
ɧɿɲɟ ɞɚɥɿ  ɩɪɨɬɟ ɜɫɟ ɠ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɡɪɨɫɬɚɸɱɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ Ʌɢɲɟ
ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɝɥɚɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɤɪɢɡɨɜɢɣ ɲɨɤ ɩɨɝɿɪɲɢɜɲɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɿɞɢɧɚɦɿɤɭɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɧɚɨɞɧɨɝɨɡɚɣɧɹɬɨɝɨ
ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚɽ ɱɿɬɤɭ ɿ ɫɬɿɣɤɭ ɬɟɧ
ɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɹɤɚ [ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ] ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɛɭɥɚ ɩɨɪɭ
ɲɟɧɚ ɿ ɭ ɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ± ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ
ɩɨɦɿɬɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɦɟɧɲɟ ɜ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ  ɜɢɫɯɿɞɧɢɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ
Ɇɿɠ ɬɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ɇɚɥɚɣɡɿʀ ɭ ɞɨɥɚɪɨɜɨɦɭ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɿ ɡɚ ɉɄɋ  ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨ
ɫɢɬɶɫɹɡɦɿɫɰɟɦɤɪɚʀɧɢɜȱɧɞɟɤɫɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ВВП на душу населення,
$-екв. за поточним курсом
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ВВП на одного зайнятого,
в постійних $-ПКС* (constant 2011 PPP $)
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ВВП на душу населення
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і ВВП на одного зайнятого
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ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨ ɤɪɚʀɧɿ
ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɶ ɭɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɬɪɟɧɞ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ
ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ȼȼɉ
ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´  ɿ ɫɶɨɝɨ
ɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ȼȼɉ ɧɚɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ
ɪɿɜɧɿ Ɏɿɥɿɩɩɿɧ ɋɭɬɬɽɜɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭ
ɬɨɦɭ ɳɨ Ɏɿɥɿɩɩɿɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɯɿɞɧɢɣ
ɬɪɟɧɞ ɍɤɪɚʀɧɚ ɠ ɭ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚ ɫɜɨʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛ
ɥɸɜɚɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɩɨɤɢ
ɧɟ ɜɢɞɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɦɨɠɟ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹȼȼɉ

Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚɩɥɚɬɚȼɢɪɨɛɥɸɜɚɧɢɣȼȼɉɹɤɢɣɩɨɫɭɬɿɽɫɭɦɨɸɫɬɜɨɪɟɧɢɯɞɨɞɚɧɢɯ ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɽ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɿ ɩɥɚɬɢ Ɂɚɪɨɛɿɬɧɿ ɩɥɚɬɢ ɹɤ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢ
ɤɚɦ ɡɚ ɜɢɬɪɚɱɟɧɭ ɩɪɚɰɸ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ
ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɱɨɝɨ ɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɽ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɬɨɛɬɨ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ
ɡɜɚɠɟɧɢɯɧɚɿɧɞɟɤɫɿɧɮɥɹɰɿʀɜɤɪɚʀɧɿ 
ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɟɪɟ
ɜɚɠɧɨ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥɨɫɶ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɨɦɭ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɨɸ ɓɨ ɡɜɚɠɚɸɱɢ
ɧɚ ɧɢɡɶɤɭ ɿɧɮɥɹɰɿɸ ɜ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɛɭɥɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɟɤɫɩɨɪɬɨɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢ
ɰɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɫɥɭɝɭɜɚɥɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɪɚɦɚ
³Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ´10
³«ɭɤɪɚʀɧɚɯȼ´ɫ 
ȱɧɲɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɭ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ± ɡɧɚɱɢɦɢɯ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɚɽ ɩɪɨɬɟ ɡɧɚɱ
ɧɢɦɢ ɽ ³ɩɟɪɟɩɚɞɢ´ ɜ ɬɟɦɩɚɯ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɢɳɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ȼȼɉ  ɍ ɤɨɠɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɜɥɚɫɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ11
ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɱɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɧɟ ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱ
ɧɨɝɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ
10

Global Wage Report 2014/2015, 2016/17. – http://www.ilo.org/global/research/global-reports. (Різні
випуски.)
11
Wages in Asia and the Pacific: Dynamic but uneven progress. – http://www.ilo.org/asia/publications/
WCMS_325219/lang--en/index.htm.
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ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ«´ ³«ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȺɋȿȺɇ´ 12 ɍ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɟ ɦɚɥɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɿɧɮɥɹɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ
Зростання реальної середньої заробітної плати і ВВП на душу населення,
% до попереднього року
… у країнах В-4
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ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɉɨɩɟɪɲɟ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬ
ɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´13 ɫ  Ɍɚɤɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɰɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɡɚ ɧɿɛɢɬɨ
ɩɪɨɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɐɟɨɞɧɚɤɧɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɩɥɢɜ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɧɚ ɿɧɮɥɹɰɿɸ ɽ ɧɟɡɧɚɱɢɦɢɦ14 Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ
12

Між тим, для Малайзії знову спостерігається близькість її динаміки ВВП і реальної зарплати до відповідних показників В-4.
13
[WBI]. Global Wage Report 2014/2015, 2016/17. – http://www.ilo.org/global/research/global-reports. (Різні
випуски.)
14
В.Юрчишин. Чинники і складові структурних змін у світовій економічній системі і наслідки для України. –
Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна, К: 2018, с.132-202.

a 328 a

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ І СКЛАДОВІ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

ɧɚɞɦɿɪɧɟ ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬ ɹɤ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢɣ ɡɚɯɿɞ  ɭ ɪɪ ɥɢɲɟ
ɩɨɫɢɥɢɥɨ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɢɥɨ ɤɪɢɡɨɜɿ ɩɪɨɜɚɥɥɹ ɪɿɡɤɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɉɨɞɪɭɝɟ ± ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɹɤ ȼȼɉ ɬɚɤ ɿ ɪɟɚɥɶɧɨʀ
ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɽ ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɸ ɭ ɬɱ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɶ ɹɤ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚɤ ɿ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɣɧɢɦɢ
ɲɨɤɚɦɢ
ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɡɚɥɟɠɚɬɶɧɟɥɢɲɟɜɿɞɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨȼȼɉɚɥɟɡɜɢɱɚɣɧɨɿɜɿɞ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ Ɍɚɤ
ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɚɛɿ
ɥɿɡɭɜɚɥɚɫɶ ɭ ɑɟɯɿʀ ±  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ±  ɦɥɧ ɉɨɥɶɳɿ ±
 ɦɥɧ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ±  ɦɥɧ ɍɤɪɚʀɧɚ ɠ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ± ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɪɪ  ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ
ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɶ ɧɚ  ɦɥɧ ± ɞɨ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ´ɫ 
… у країнах АСЕАН-4
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Зростання реальної середньої заробітної плати
і ВВП на душу населення в Україні,
% до попереднього року
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ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɫɚɦɟ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɦɚɽ
ɱɿɬɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ Ɍɚɤ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ ɪ ɞɨ ɪ  ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜ
ȱɧɞɨɧɟɡɿʀ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ  ɞɨɫɹɝɲɢ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ Ɇɚɥɚɣɡɿʀ ± ɧɚ   ɦɥɧ 
Ɏɿɥɿɩɩɿɧɚɯ ± ɧɚ   ɦɥɧ  ȼ¶ɽɬɧɚɦɿ ± ɧɚ   ɦɥɧ  ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɟ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɹɤ ɜɤɚɡɚɧɨ ɜɢɳɟ  ɡɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɨɡɧɚɱɚɽ ɫɭɬɬɽɜɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯɩɥɚɬɚɡɬɢɦɿɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹɬɚɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ȼɿɥɶɲɟɬɨɝɨɡɪɿɜɧɟɦɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɨɞɢɧɡɜɚɠɥɢɜɢɯɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ Ɉɭɟɧɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ  ɽ ɜɚɝɨɦɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ Ɇɿɠ ɬɢɦ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ ɳɨ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɝɪɭɩɢɤɪɚʀɧ ɹɤȼɬɚɍɤɪɚʀɧɢɬɚɤɿȺɋȿȺɇ ɜɤɚɡɚɧɢɣɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ
ɧɟ ɽ ɡɧɚɱɢɦɢɦ ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɤɪɿɦ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɿ Ɇɚɥɚɣɡɿʀ  ɪɿɜɟɧɶ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɽ ³ɿɧɞɢɮɟɪɟɧɬɧɢɦ´ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɞɿɚɝɪɚɦɢ
³ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɬɚɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ«ɜɤɪɚʀɧɚɯȼ«ȺɋȿȺɇ«ɍɤɪɚʀɧɿ´ 
Економічне зростання (% до попереднього року)
та безробіття (% робочої сили)
… у країнах В-4
Чехія

7 Зростання

7

Угорщина

Зростання

5

5

3

3

1
1

-1

-1

Безробіття

-3

-3
-5

Безробіття

-5
-7
3

7

4

5

6

7

8

9

Польща

Зростання

4

5

6

5

8

9

10

11

12

Словаччина

12 Зростання
9

6

7

6

4

3

3
2

0

1

-3

Безробіття
Безробіття

0
4

6

8

10

12

14

16

18

20

-6
4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɝɨɦɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɽ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɧɚɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɦɿɧɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɫɤɥɚɞɨ
ɜɢɯ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɱɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ  ɞɨ ɱɨɝɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɜɟɪɧɟɦɨɫɶ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɪɨɡɞɿɥɿ
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… у країнах АСЕАН-4
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2. Структурні особливості безробіття
ɇɚɝɚɞɚɽɦɨɳɨɜɚɠɥɢɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɡɦɿɰɧɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ ɽ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ  ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɫɬɿɣɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɧɚɥɟɠɧɢɣɩɨɩɢɬɧɚɪɨɛɨɱɭɫɢɥɭɩɿɞɜɢɳɭɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɧɢɠɭɽ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɚɜɿɞɬɚɤɿɩɨɤɪɚɳɭɽɪɿɜɟɧɶɡɚɪɩɥɚɬɿɞɨɛɪɨɛɭɬɭȼɨɞɧɨɱɚɫɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɞɨɞɚɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɭɬɜɨ
ɪɸɸɱɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɞɨɛɪɨɛɭɬɨɦ ɿ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɸ15 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɨɝɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɽ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɦɭ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɝɨɥɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ  ɬɚ ʀʀ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɚɯ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ
ɫɚɦɟɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɩɨɫɢɥɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ȼ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ
ɡɚɝɚɥɨɦ ȯɋ ɩɨɧɚɞ  ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɽ ɧɚɣɦɚɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɮɨɪɦɭɽ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɬɪɚɬ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɐɟ ɡɭɦɨɜ
ɥɟɧɨ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɪɿɡɤɚ ³Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȼȼɉ´ F  ɬɚɤ ɿ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɨɳɨ  ɏɨɱɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɜ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɪɨɫɬɚɽ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɢɯ
ɯɬɨ ɩɪɚɰɸɽ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨ ɿ ɧɟ ɦɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
IUHHODQFH ɩɪɨɬɟɩɨɤɢʀɯɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɢɡɶɨɸ
ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ɂɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɡɚ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ´16 F  Ɍɨɦɭ ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɨ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭɜɚɝɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɧɚɣɦɚɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɧɚɥɟɠɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɽ ɜɚɝɨ
ɦɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ± ɜɨɧɚ ɽ ɧɚɞ
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɞɨɪɨɝɨɸ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ Ɍɚɤ ɭ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ
Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ Ȼɟɥɶɝɿɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ ɒɜɟɰɿɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ  ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɹɝɚɸɬɶ  ȼȼɉ ɚɛɨ  ɬɢɫ ɡɚ ɉɄɋ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɤɪɚʀɧɚɯȼ±ȼȼɉ ɚɛɨɬɢɫɡɚɉɄɋɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 17
ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀ
Ⱥɡɿʀ ɳɟ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɧɟɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɤɪɚʀɧɚɦ ɪɟɝɿɨɧɭ  ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ  ȼȼɉ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨ ɤɪɚʀɧɚɦ
ɪɟɝɿɨɧɭ ɜɢɫɨɤɨɸ ɽ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɬɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ³ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ´ ɚ ɨɮɿɰɿɣ
ɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɦ ɧɿɠ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ Ɍɨɦɭ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɚɸɬɶ ³ɜɭɠɱɭ´ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɸ ɛɸɞɠɟɬɿɜ
ɚɜɿɞɬɚɤɿɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɸ
15

Unemployment protection: A good practices guide and training package. – http://www.ilo.org/asia/publications/
WCMS_571465/lang--en/index.htm.
16
Див., зокрема: EU-ASEAN cooperation – key labour market statistics. – http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/EU-ASEAN_cooperation_-_key_labour_market_statistics.
17
Social Expenditure – Aggregated data. – https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG.
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ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ВВП
Певні резерви покращення людського капіталу, насамперед через підвищення
заробітних плат, пов’язуються із “осучасненням” структури економіки. Зазвичай,
у сфері послуг вищі зарплати, ніж у промисловості, а у промисловості – вищі, ніж у
аграрній сфері. Водночас, приваблива з точки зору доходів структура економіки є вагомим чинником припливу людського капіталу (діаграма “Галузева структура ВВП”).
Галузева структура ВВП,
% загальногo
80
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Чехія
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Промисловість

80
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АСЕАН-4
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0
Індонезія

Малайзія
Промисловість

Філіппіни

Сільське господарство

В’єтнам
Послуги

Звернемо увагу, що галузева структура економіки України лежить ближче до
азійської, ніж до європейської, що є вагомим чинником обмеження зростання людського капіталу для країни, яка знаходиться в оточенні більш економічно привабливих
країн.
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Зайнятість за статусом робочої сили,
% загальної робочої сили
100

наймані працівники

самозайнятість

роботодавці

участь у сімейному бізнесі

80
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ЄС-28
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Філіппіни

В’єтнам

ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɠ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɽ ɜɢɫɨɤɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɨ ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ȼȼɉ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
ɤɪɚʀɧ ȼ ɯɨɱɚ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɝɪɢɜɧɟɜɢɯ ɱɢ ɞɨɥɚɪɨɜɢɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɪɚɞɲɟ
ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɤɪɚʀɧ ȺɋȿȺɇ Ɍɚɤ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɪ ɫɤɥɚɥɢ
ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ±  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɩɟɧɫɿʀ ±
ɦɥɪɞɝɪɧ ɪɚɡɨɦɩɨɧɚɞɦɥɪɞɝɪɧɚɛɨɛɥɢɡɶɤɨȼȼɉ 18
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɬɚɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɧɨ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɟ ɡɦɟɧ
ɲɭɜɚɬɢ ɳɨɛ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ±
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ȼȼɉ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɯɨɱɚ ɛ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɉɪɨɬɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɬɚɤɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɢɦ
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿɞɨɪɩɪɨɧɶɨɝɨɧɚɜɿɬɶɧɟɣɬɢɦɟɬɶɫɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿ
ȱɧɲɨɸ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɽ ɛɟɡ
ɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɹɤɟ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɬɪɚɠɞɚɽ ɜɿɞ ɜɬɪɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ
ɱɢ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɞɨɛɪɟ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ Ɂɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ
ɬɚɛɥɢɰɹ³Ɂɚɝɚɥɶɧɟɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɿɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɫɟɪɟɞɦɨɥɨɞɿ´F 
• ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɬɚɤ ɿ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɽ
ɩɨɦɿɬɧɨɧɢɠɱɢɦɧɿɠɭɤɪɚʀɧɚɯȼ
• ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɪɪ  ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚ
ɥɢɫɶɬɟɧɞɟɧɰɿʀɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɩɪɨɬɟɜɍɤɪɚʀɧɿɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɡɪɨɫɬɚɥɨ
• ɬɚɤɨɠ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɨɫɶɭɤɪɚʀɧɚɯȺɋȿȺɇɨɞɧɚɤɜɤɪɚʀɧɚɯȼɭɩɟɪɲɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿɯɪɨɤɿɜ
ɪɪɜɧɚɫɥɿɞɨɤɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿȯɋɡɚɝɚɥɨɦ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
18

Ціна держави. Видатки. – http://cost.ua/budget/expenditure/.
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• ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɦɨɥɨɞɿ ɹɤ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɬɚɤ ɿ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɽ ɡɧɚɱɧɨ
ɜɢɳɢɦ ɧɿɠ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ Ɍɨɛɬɨ ɫɚɦɟ ɦɨɥɨɞɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɽ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɳɨ
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɽ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Загальне безробіття і безробіття серед молоді

Чехія
Угорщина
Польща
Словаччина
Україна
Індонезія
Малайзія
Філіппіни
В’єтнам

загальний рівень безробіття,
% робочої сили
2004
2008
2012
2016
8,2
4,4
7,0
4,0
5,8
7,8
11,0
5,1
19,1
7,1
10,1
6,2
18,6
9,5
14,0
9,7
8,6
6,4
7,5
9,2
9,9
8,4
6,1
5,6
3,5
3,3
3,0
3,5
11,8
7,3
7,0
5,5
2,1
2,3
1,8
2,2

безробіття серед молоді,
% робочої сили віком 15-24 років
2004
2008
2012
2016
19,8
9,9
19,5
10,5
14,4
19,6
28,2
12,9
39,8
17,1
26,4
17,6
32,9
19,1
34,0
22,2
15,7
14,0
17,1
22,0
21,5
19,1
15,0
14,9
11,2
10,7
10,1
10,7
9,2
10,0
9,5
7,7
4,5
6,5
5,2
7,0

ȼɢɫɨɤɿ ɪɿɜɧɿ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨ
ɱɨʀ ɫɢɥɢ  ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɉɨɩɟɪɲɟ ɩɿɞɜɢ
ɳɟɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɩɪɨɜɨɤɭɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɚɛɨ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ
ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɦɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɤ ɚ ɬɨɦɭ ɣ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɶ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɩɪɚɰɸ ɭ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɿ ɬɢɦ
ɱɚɫɨɜɚɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶɜɤɪɚʀɧɚɯȼ´F 
ɉɨɞɪɭɝɟ ± ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȺɋȿȺɇ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɬɟ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿ
ɞɨɜɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɨɛɬɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ
ɦɨɥɨɞɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɞɿɚɝɪɚɦɚ
³ȻɟɡɪɨɛɿɬɬɹɫɟɪɟɞɦɨɥɨɞɿɿɬɢɦɱɚɫɨɜɚɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶɜɤɪɚʀɧɚɯȺɋȿȺɇ´F 
Ɍɭɬ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹ ɞɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɉɟɪɲɚ Ⱦɥɹ ɤɪɚʀɧ ȺɋȿȺɇ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɽ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ ɥɢɲɟ ɞɢɧɚɦɿɤɚ Ɇɚɥɚɣɡɿʀ ɹɤ ɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧ ȼ  ɳɨ ɞɿɣɫɧɨ ɽ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢɫɭ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚ ɡ ɬɢɦ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
Ⱦɪɭɝɚ ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɟ ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɮɨɪɦɭɽ ɦɨɥɨɞɶ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɞɨɆɚɥɚɣɡɿʀ
ɐɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ± ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ
ɫɢɥɶɧɿɲɨɝɨ ɫɭɫɿɞɚ ɽ ɜɚɝɨɦɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɨɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɿɲɨʀ ɫɭɫɿɞɫɶɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɓɨ ɣ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɿɝɪɚɰɿɽɸ ɹɤ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɧɚɜ
ɱɚɧɧɹ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɉɨɥɶɳɿ Ɍɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɧɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´ F  ɪɚɞɲɟ ɰɟ ɩɪɢɫɤɨɪɸɽ
ɦɨɥɨɞɿɠɧɭɟɦɿɝɪɚɰɿɸ
a 336 a

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ І СКЛАДОВІ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ ɫɟɪɟɞ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɦɿɝɪɚ
ɰɿɣɧɿ ɍ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɭ ɟɩɨɯɭ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨ
ɱɨʀ ɫɢɥɢ ɚ ɡ ɬɢɦ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ɇɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɞɨɫɹɝɧɭɜɲɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɭ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ȯɋ ɚ ɡ ɬɢɦ ± ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɜɿɞɤɪɢɥɢɫɹ ɡɧɚɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ
ȯɜɪɨɩɢ  ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ȼ ɽ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ
ɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɧɟɥɢɲɟɋɯɿɞɧɨʀɬɚɉɿɜɞɟɧɧɨʀȯɜɪɨɩɢɚɥɟɣɚɡɿɣɫɶɤɢɯɬɚɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ɑɢɫɬɿ ɦɿɝɪɚ
ɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ « ȼ´ F  Ʌɢɲɟ ɡ ɉɨɥɶɳɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɟɦɿɝɪɚɰɿɹ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢɩɨɩɢɬ ɚɡɬɢɦɿɿɦɩɨɪɬ ɧɚɪɨɛɨɱɭɫɢɥɭɿɥɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥ Ɂɜɟɪɧɟɦɨɭɜɚɝɭ
ɳɨ ɑɟɯɿʀ ɜɞɚɥɨɫɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿ ɤɪɚʀɧɚ ɜɠɟ ɦɚɽ ɡɧɚɱɢɦɢɣ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɿɦɦɿɝɪɚɰɿʀ
ȼɬɿɦ ɞɥɹ ɉɨɥɶɳɿ ɞɟɮɿɰɢɬ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɨ ±
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɦɦɿɝɪɚɰɿʀ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɦɥɧ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɰɸɽ ɱɢ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɉɪɢɱɨɦɭ ɜ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɹɤ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶ ɡɚɞɿɹɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɚɥɟ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɥɢ
ɲɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɿɫɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɹɦɭɽ ɞɚɥɿ ɭ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ
ɤɪɚʀɧɢ ȯɜɪɨɩɢ  ɳɨ ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢɦɟ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɡɚ ɪɚɯɭ
ɧɨɤ ɜɬɪɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  Ɍɨɦɭ ɣ ɿɦɦɿɝɪɚɰɿɹ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ
ɉɨɥɶɳɿ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ
ɨɫɬɚɧɧɿɣ
Безробіття серед молоді (% робочої сили віком 15-24 років)19
і тимчасова зайнятість (% загальної зайнятості)20 (права шкала) у країнах В-4
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ȼ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɟɳɨ ɿɧɲɚ ± ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɱɢɫɬɢɣ ɜɿɞɬɿɤ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦɢ
ɿ ɥɢɲɟ Ɇɚɥɚɣɡɿɹ ɭɬɪɢɦɭɸɱɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɿ ɞɨɯɨɞɢ ɽ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ ɞɥɹ
ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ɑɢɫɬɿ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ « ȺɋȿȺɇ´
F  ɭ ɬɱ ɿɡ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɤɪɚʀɧ ȺɋȿȺɇ Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɳɨ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱ
ɧɢɣ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɬɿɤ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɤɚɡɚɧɨ ɜɢɳɟ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɿɦ ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɬɱ ɫɭɬɬɽɜɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ
ɩɪɨ ɳɨ ɞɚɥɿ  ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
ɠɢɬɬɹ
a 338 a
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ȼɩɥɢɜ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɨɧɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ  ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɍ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚɝɚɥɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɳɟ
ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ± ɜɢɳɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ± ɜɢɳɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ±
ɤɪɚɳɿɤɚɪ¶ɽɪɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ±ɜɢɳɚɡɚɪɨɛɿɬɧɚɩɥɚɬɚ
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ɍ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɤɚɡɚɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɞɿɚɝɪɚɦɢ ³Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ´21  ɍ ɞɨɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɪɪ  ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɪɚʀɧɢ ȼ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɤɪɚɳɢɥɢ ɫɜɨʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɧɢɡɢɥɢ ɪɿɜɧɿ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɍ ɤɪɢɡɨɜɨɦɭ ɿ ɩɟɪɲɿ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɿ
ɪɨɤɢ ɪɪ  ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɱɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɠ
ɪɨɤɚɦɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɞɢɧɚ
ɦɿɤɢɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɿɞɧɨɜɢɥɚɫɶɬɟɧɞɟɧɰɿɹɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
Ɂɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ
ɨɫɜɿɬɨɸ±ɧɢɡɶɤɢɣ ɧɚɪɿɜɧɿɤɪɚɳɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɤɪɚʀɧȼ  ɞɿɚɝɪɚɦɚ³Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ « ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ´ F  Ɉɞɧɚɤ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɜɢɳɨɸ
ɨɫɜɿɬɨɸ ± ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɽ ɧɚɣɝɿɪɲɢɦ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȼ«ɡɜɢɳɨɸɨɫɜɿɬɨɸ´F ɐɟɹɤɪɚɡɽɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɬɨɝɨɳɨɝɚɪɧɚɨɫɜɿɬɚ
ɜɍɤɪɚʀɧɿɧɟɽɞɠɟɪɟɥɨɦɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɿɫɬɚɬɤɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɞɥɹɤɪɚʀɧȯɋ
Безробіття залежно від рівня освіти в країнах В-4,
% робочої сили з відповідною освітою
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[WBI]. Класифікація рівня освіти подана відповідно до Міжнародного стандарту освіти (International
Standard Classification of Education - ISCE). Тут використовуватимуться наступні позначення. “Базова”
освіта співвідноситься з початковою освітою чи неповною середньою (Basic education comprises primary
education or lower secondary education according to the ISCE). “Середня освіта” відповідає т.зв проміжному
рівню, в який включається повна середня освіта або середня спеціалізована освіта, але не вища освіта
(Intermediate education comprises upper secondary or post-secondary non tertiary education according to the ISCE).
“Вища освіта” вказує на наявність у особи вищих короткострокових курсів підготовки, бакалаврської чи
магістерської освіти (чи їх еквівалентів), докторського ступеня (чи еквіваленту) (Advanced education comprises
short-cycle tertiary education, a bachelor’s degree or equivalent education level, a master’s degree or equivalent
education level, or doctoral degree or equivalent education level according to the ISCE).
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Ɇɿɠ ɬɢɦ ɭ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɜɫɹ ɡ ɜɢɳɢɦ
ɪɿɜɧɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɯɨɱɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɿɡɧɢɥɢɫɶ Ɍɚɤ ɭ ɑɟɯɿʀ
ɹɤɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɯɬɨ ɦɚɽ ɥɢɲɟ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɛɚɡɨɜɭ  ɨɫɜɿɬɭ ɫɤɥɚɞɚɜɬɨɞɥɹɬɢɯɯɬɨɦɚɜɫɟɪɟɞɧɸɚɛɨɜɢɳɭɪɿɜɟɧɶɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɫɤɥɚɞɚɜ
ɞɿɚɝɪɚɦɚ³Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɪɿɜɧɹɨɫɜɿɬɢɜɤɪɚʀɧɚɯȼ´F Ɂɧɟɡɧɚɱ
ɧɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɞɿɛɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɫɜɿɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɣɞɥɹɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧȼ
ɏɨɱɚ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ22 ɧɚɜɿɬɶ ɫɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ 
ɞɿɚɝɪɚɦɢ ³Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ´  ɚ ɡ ɬɢɦ ± ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯ ɨɞɧɚɤ ɞɥɹ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɿɧɲɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ
Безробіття в країнах АСЕАН-4
Загальний рівень
% загальної робочої сили
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əɤ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶ ɜɢɳɟ ɩɪɢɪɨɞɧɿɦ ɽ ɹɜɢɳɟ ɳɨ ɡ ɜɢɳɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɚɫɨ
ɰɿɸɽɬɶɫɹ ɜɢɳɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɳɨ ɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɪɚʀɧ ȼ 
Ɉɞɧɚɤ ɞɥɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ± ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɝɪɭɩɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɤɪɿɦ
22

Зауважимо, що дані для цієї групи країн є досить неповні, фактично лише останніми роками відповідні бази даних поповнюються, а тому спостереження носять радше проміжний характер, що й знайшло
відбиття в наведених діаграмах.
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Ɇɚɥɚɣɡɿʀ ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜɿɞ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ³ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ´  Ⱥ ɧɚɣ
ɜɢɳɿ ɪɿɜɧɿ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ
ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ´  ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɧɚɝɚɞɚɽɦɨ ɳɨ ɤɪɚʀɧɢ ȺɋȿȺɇ ɤɪɿɦ Ɇɚɥɚɣɡɿʀ  ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ
ɹɤ ɤɪɚʀɧɢ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɜɢ
ɫɨɤɢɯ ɳɚɛɥɹɯ ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ  ȱ ɫɚɦɟ ɬɭɬ ɥɟɠɢɬɶ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ± ɧɟɡɚɦɨɠɧɿ ɿ ɦɚɥɨ
ɨɫɜɿɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɡɚ ɛɭɞɶɹɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɳɨɛ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ
ɯɨɱɚ ɣ ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɿ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɫɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɧɭ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤɭ
ɡɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹɳɟɩɚɦ¶ɹɬɚɽ
ȱ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɜɿɬɶ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɛɚɪ¶ɽɪɨɦ
ɞɥɹɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɌɭɬɫɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɹɤɜɥɚɫɧɿɧɚɦɿɪɢɿɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚɤ ɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɹɤɿ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟ
ɜɨɥɿɥɢ ɛ ɧɚɣɦɚɬɢ ɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿɫɧɭɸɬɶ
ɧɚɜɿɬɶ ɩɟɜɧɿ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɱɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚɣɦɭ
ɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢ ɨɫɨɛɢɡɜɿɞɧɨɫɧɨɜɢɫɨɤɨɸɨɫɜɿɬɨɸɧɟɦɨɠɭɬɶɧɚɣɦɚɬɢɫɶɧɚɧɟɤɜɚ
ɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿɪɨɛɨɬɢ 
Безробіття залежно від рівня освіти в країнах АСЕАН-4
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ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɰɿɤɚɜɨ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɬɟ ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧ ȼ Ɉɞɧɚɤ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɪɚɞɲɟ ɧɚɝɚɞɭɽ
ȺɋȿȺɇ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹɤ ɿ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɨɤɪɿɦ Ɇɚɥɚɣɡɿʀ  ɪɿɜɟɧɶ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɨɫɿɛ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
ɬɢɯ ɯɬɨ ɦɚɽ ɥɢɲɟ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ

a 342 a

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ І СКЛАДОВІ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´  Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɚɽ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɞɨɛɪɨɛɭɬɭɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɚʀɯɫɿɦɟɣɚɬɨɦɭɣ
ɧɟɽɡɧɚɱɢɦɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɩɨɫɢɥɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Безробіття залежно від рівня освіти в Україні
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Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɬɚ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ³ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯ´ɱɢɧɧɢɤɿɜɜɩɥɢɜɭɧɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɨɤɪɟɦɢɯɤɪɚʀɧɭɬɱɜɱɚɫɬɢɧɿ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɱɢɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɚ ɞɭɦɤɚ ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ
ɩɨɝɿɪɲɭɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɚ ɬɨɦɭ ɽ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡ
ɪɨɛɿɬɬɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɬɪɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɉɞɧɚɤ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿ ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɜɢɹɜɥɹ
ɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨ
ɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɏɨɱɚ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɦɚɽ
ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɬɟ ɫɚɦɟ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɫɬɚɽ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ʀʀ
ɩɪɚɰɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɞɚɧɿɹɤɞɥɹɤɪɚʀɧȼɬɚɤɿȺɋȿȺɇɜɞɿɣɫɧɨɫɬɿɧɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɿɫɰɟɧɚɪɿʀɊɚɞɲɟɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɿɧɲɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹ±ɫɬɿɣɤɟ
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ
³ɨɩɢɪɚɽɬɶɫɹ´ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ȼ
ɞɿɚɝɪɚɦɚ³ȱɦɩɨɪɬɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝɬɚɪɿɜɟɧɶɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɜɤɪɚʀɧɚɯȼ´F 23
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɫɬɿɣɤɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɿɡ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ  ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɩɢɬ ɚ ɡ ɬɢɦ
ɿ ɿɦɩɨɪɬ ɩɪɨɬɟ ɫɚɦɟ ɰɟ ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɥɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɨ
ɪɟɫɭɪɫɧɭɛɚɡɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɚɧɟɩɪɢɡɜɨɞɢɥɨɞɨɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɡɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
23

До речі, для розглядуваних країн також не підтверджується інша “симетрична” теза про те, що
розширення експорту призводить до підвищення зайнятості. Вірогідно, саме участь країн у формуванні
ланцюгів доданої вартості (Value-Added Chains) є ключовим чинником позитивного впливу на зайнятість при
зовнішньоторговельній експансії.
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Імпорт товарів і послуг (% ВВП, права шк.)
та рівень безробіття в країнах В-4
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3
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100
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18
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2000
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і послуг
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90
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60

10
Безробітні

8

2015

2000

2003

Імпорт товарів і послуг

2006

2009

2012

50

2015

Ⱦɥɹ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɛɿɥɶɲ ³ɤɥɚɫɢɱɧɚ´ ȱɧɞɨɧɟɡɿɹ
Ɏɿɥɿɩɩɿɧɢ  ɚɛɨ ɠ ³ɿɧɞɢɮɟɪɟɧɬɧɚ´ ɞɥɹ ɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɞɟ ɪɿɜɟɧɶ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɛɟɡ
ɪɨɛɿɬɬɹ ɞɭɠɟ ɧɢɡɶɤɢɣ Ɇɚɥɚɣɡɿɹ ȼ¶ɽɬɧɚɦ  ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȱɦɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ
ɬɚɪɿɜɟɧɶɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɜɤɪɚʀɧɚɯȺɋȿȺɇ´ 24
Імпорт товарів і послуг та рівень безробіття в країнах АСЕАН-4
Індонезія

12
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8

24
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Безробітні

4
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Імпорт товарів і послуг
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18
55

3,0

50

2,7

45
40
35

Безробітні
Імпорт товарів
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24
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80
Безробітні
Імпорт товарів
і послуг
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25

1,5

2009
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В’єтнам

2,1
1,8

70
60

2003

2,4

30

100
90

2000

2015

Філіппіни

12
11
10
9
8
7
6
5

Малайзія

3,9
3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5

Безробітні

2000

2003

2006

95
90
85
80
75
70
65
60
Імпорт товарів і послуг
55
2009 2012 2015

Слід також не виключати те, що зменшення частки імпорту в структурі ВВП значною мірою пов’язано
з імпортозаміщенням ще нещодавно слабких країн, що, своєю чергою також вимагало нових робочих
місць, нових кваліфікацій і посилення людського капіталу загалом.
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ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɪɚɞɲɟ ³ɚɡɿɣɫɶɤɚ ± ɬɪɟɧɞɢ ɿɦɩɨɪɬɭ ɿ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ
ɦɚɸɬɶ ɰɿɥɤɨɦ ³ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɜ¶ɹɡɤɭ´ ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɪɨ
ɜɨɤɭɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȱɦɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ
ɬɚɪɿɜɟɧɶɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɜɍɤɪɚʀɧɿ´ 
ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɬɨɝɨ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɧɢɡɶɤɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸɽɜɢɫɨɤɚɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɿɦɩɨɪɬɭɐɟɦɨɝɥɨɛ
ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤɛɢ ɤɪɚʀɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɢɪɨɤɨ ɛɭɥɚ ɡɚɥɭɱɟɧɚ ɞɨ ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɹɤ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȼ ɬɚɤ ɿ ȺɋȿȺɇ  Ɉɞɧɚɤ ɩɨɤɢ ɬɚɤɟ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɤɪɚɣ ɫɥɚɛɤɟ ɚ ɬɨɦɭ ɣ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ ɱɭɬɥɢɜɢɣ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ
ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɿ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɿɦɩɨɪɬɭ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɜɢɦɢɜɚɸɬɶ
ɫɤɥɚɞɨɜɿɞɨɞɚɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɬɚɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Імпорт товарів і послуг (% ВВП, права шк.)
та рівень безробіття в Україні
12

Безробітні
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Імпорт товарів і послуг
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3. Інвестиційні та зовнішньоекономічні процеси
ɍ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɢ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶ
ɧɢɯ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ± ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ± ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɿɪɨɡɜɢɬɤɭɁɜɢɱɚɣɧɨɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɹɤɿɫɧɢɯɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɧɚɥɟɠɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɥɢɲɟ ɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɯ ɜ ɹɤɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɚɥɟ ɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɳɨ ɩɨɫɢɥɸɽ ɹɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ
ɧɿɫɬɶɬɚɤɿɹɤɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɉɞɧɚ ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽ ɛɚɥɚɧɫ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɦ ɫɚɥɶɞɨ25 Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɳɨ
25

Див. зокрема: В.Юрчишин. Чинники і складові структурних змін у світовій економічній системі і
наслідки для України. // Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна. – К: 2018, с.132-202.
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ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ 6  ɽ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɦɿɠ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɳɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɟ ɫɚɥɶɞɨ ɬɨɜɚɪɿɜ
ɿɩɨɫɥɭɝ  ȿɏ±ȱɆ ɞɨɪɿɜɧɸɽɪɿɡɧɢɰɿɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɬɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ȱ 
6, ȿɏȱɆ
Ɍɨɛɬɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɭɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ
ɱɟɪɟɡ ɤɨɪɞɨɧ ɤɪɚʀɧɢ ɚɥɟ ɣ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɧɚɱɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɫɚɦɟ ɣ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɫɩɨɠɢ
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɫɚɦɟ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɛɚɥɚɧɫɭ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɦɨɠɟ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɟ ɫɚɥɶɞɨ ɳɨ ɦɚɬɢɦɟ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɫɭɜɢ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɚɯ
ʀɯ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɚ ɡ ɧɢɦɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɋɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɬɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɨɳɚɞ
ɠɟɧɶ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ȼȼɉ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ȱ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ
ɰɿɥɨɦɭ ɞɨ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɨɡɧɚɱɚɽ ɲɢɪɲɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɳɨ ɩɨɫɢɥɸɽ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɚ ɡ ɬɢɦ
ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɍɨɦɭ ɡɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɬɚ
ʀɯɜɩɥɢɜɧɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɡɚɜɞɹɤɢɹɤɢɦɡɦɿɰɧɸɽɬɶɫɹɥɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɿɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɣɨɝɨɧɨɜɚɹɤɿɫɬɶ
ɍ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɟ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɚɩɿɬɚɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɶ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɞɟɫɹɬɢ
ɥɿɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɣ ɧɿɠ ɭ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɟ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɚɦ¶ɹɬɚɽ ɪɨɤɢ ɡɥɢɞɧɿɜ ɿ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨ ɨɛɟɪɟɠɧɿɲɟ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɉɪɢ ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚ
ɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɭ
ɦɭɥɹɰɿʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ Ɍɨɦɭ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɡɚɪɩɥɚɬɿʀɯɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ±ɽɡɧɚɱɢɦɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɹɤɿɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸ
ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɚ ɡ ɬɢɦ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɏɨɱɚ ɭ ɜɫɿɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɭ ɤɪɢɡɨɜɿ ɪɨɤɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɡɚɡɧɚɜ
ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɞɧɚɤ ɜɨɧɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ  ɧɟ ɧɨɫɢɥɨ ɲɨɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɜɚɥɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɤɪɚʀɧ ȼ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɨɥɢɜɚɜɫɹ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ
 ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ  ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼɚɥɨɜɿ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ´ F  ȼ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯ ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɭɤɪɢɡɨɜɿɪɨɤɢɳɨɹɤɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɿɡɫɯɿɞɧɨ
ɚɡɿɣɫɶɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣ ɱɢ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɡɦɟɧ
ɲɭɜɚɬɢɩɨɬɨɱɧɟɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɧɚɤɨɪɢɫɬɶɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ 
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Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɰɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɡ ɬɢɯ ɱɢ
ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɦɨɠɟ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭ ɬɱ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɉɞɧɚɤ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɹɦɢɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɹɤɢɯ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ
ɭɜɢɩɚɞɤɭɧɢɡɶɤɨʀɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɞɨɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɬɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɢɦ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɪɿɜɧɹ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɢ Ɂɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɤɪɚʀɧɢ ȼ əɤɳɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ  ɞɨ ɤɪɚʀɧ ɡɚɥɭɱɚɥɢɫɶ ɡɧɚɱɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɨɦɿɬɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ  ɬɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦɢ
ɽ ɧɚɦɿɪɢ ɛɿɥɶɲ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɭɬɱɡɚɞɥɹɡɦɟɧɲɟɧɧɹɞɢɫɛɚɥɚɧɫɿɜɪɚɯɭɧɤɭɩɨɬɨɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ
ɛɚɥɚɧɫɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɟɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ  ɞɿɚɝɪɚɦɢ³Ɂɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹɿɜɚɥɨɜɟ
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ«´ F  ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ ɪɨɡɞɿɥ   ɳɨ ɫɚɦɟ ɭ ɞɨɤɪɢɡɨɜɢɣɩɟɪɿɨɞɜɤɪɚʀɧɚɯȼɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɫɬɪɿɦɤɟɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɚɜɿɞɬɚɤ±
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɭɬɱɡɚɪɚɯɭɧɨɤɡɨɜɧɿɲɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
ȼ ɤɪɚʀɧɚɯ ɠɟ ȺɋȿȺɇ ɹɤ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɞɨɡɜɨɥɹɥɨɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɢɜɢɫɨɤɢɯɡɨɜɧɿɲɧɿɯɞɢɫɛɚɥɚɧɫɿɜ
ȼɍɤɪɚʀɧɿɫɢɬɭɚɰɿɹɪɚɞɲɟ³ɤɥɚɫɢɱɧɚ´ɩɿɫɥɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɬɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭ ɞɨɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɧɢɡɢɥɢɫɶ ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɨɳɚ
ɞɠɟɧɶ ɭ ɬɱ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɪɢɡɢ ɪɪ  ɬɚɤ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɩɪɢ ɧɚɦɚɝɚɧɧɿ ɭɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ  ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɨ ɞɨ ɩɨɦɿɬɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɟɮɿɰɢɬɿɜ
ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ɂɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɚɥɨɜɟ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´ F 
ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɞɟɮɿɰɢɬɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɚɩɿ
ɬɚɥɢ ɞɥɹʀɯɩɨɤɪɢɬɬɹ ɳɨɡɦɟɧɲɭɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɪɟɫɭɪɫɢɞɥɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɬɚ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɪɨɡɦɢɜɚɸɱɢɿɥɸɞɫɶɤɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɏɨɱɚ ɹɤ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɟ ɮɨɪ
ɦɭɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɱɢ ɿɧɲɢɦ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɪɨɬɟ ɨɤɪɟɦɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜɠɟ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɜɢɞɢɦɨɸ
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ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɽɸɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɿɧɚɩɪɹɦɭɣɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɁɜɢɱɚɣɧɨ
ɫɟɪɟɞɬɚɤɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹɦɿɫɰɟɤɪɚʀɧɢɜɟɤɫɩɨɪɬɿɬɨɜɚɪɿɜɿɩɨɫɥɭɝ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɄɌ 
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ȱ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɨɞɢɜɭ ɬɟ ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɪɚʀɧ
ɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀ Ⱥɡɿʀ ɝɨɥɨɜɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɢ ɿ
ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɟɤɬɨɪɭ ȱɄɌ Ɍɚɤ ɹɤɳɨ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟ
ɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ȱɄɌɫɟɤɬɨɪɭ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɱɚɫɬɤɚ
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɨ  
ɬɨ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɤɪɿɦ ȱɧɞɨɧɟɡɿʀ  ɬɟɦɩɢ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ
ȱɄɌ ɛɭɥɢ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɫɹɝɚɽ  ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɜɪɚɠɚɸɱɨɸ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ȼ¶ɽɬɧɚɦɭ  ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȿɤɫɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ´F 
ɁɜɢɱɚɣɧɨɡɧɚɱɧɢɣɟɤɫɩɨɪɬȱɄɌɬɨɜɚɪɿɜɱɚɫɬɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɿɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ
ɟɤɫɩɨɪɬɨɦ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ
ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȿɤɫɩɨɪɬ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ´ F 26
Ɂɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɳɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɜɢɫɯɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ȼ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɭɬɪɢ
ɦɭɸɬɶ  ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɨɫɥɭɝ ȱɄɌ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɨɫɥɭɝ
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɠ ȺɋȿȺɇ ɬɨ ɥɿɞɟɪɨɦ ɭ ɱɚɫɬɰɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ȱɄɌɩɨɫɥɭɝ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ
ɪɨɤɚɦɢɫɬɚɥɢɎɿɥɿɩɩɿɧɢ ɩɨɧɚɞ 
əɤ ɧɟ ɡɞɚɫɬɶɫɹ ɞɢɜɧɢɦ ɩɪɨɬɟ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ȱɄɌ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ
ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɩɿɲɧɿɲɨɸ ɧɿɠ ɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɨɜɚɪɚɦɢ27 ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ
ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɫɚɦɟ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ȼɬɿɦ ɫɥɿɞ ɧɚɝɚɞɚɬɢ
ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɜɠɞɢ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɨɞɧɚ ɡ ɤɪɚɳɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɲɤɿɥ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣ ɫɮɟɪɿ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɿ ɭ ɪɨɡ
ɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɉɬɨɠ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɜɢɤɥɸɱɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɭ
ȱɄɌɩɨɫɥɭɝ ɦɚɽ ɦɿɰɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɧɚɞɚɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ
ɜɧɟɫɤɭɞɨɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɤɪɚʀɧɢ±ɟɤɫɩɨɪɬȱɄɌɩɨɫɥɭɝɩɨɫɿɞɚɽ
ɬɪɟɬɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɫɥɹ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɬɚɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ 
26

Ezell S. Boosting Exports, Jobs, and Economic Growth by Expanding the ITA. – http://www2.itif.org/2012boosting-exports-jobs-expanding-ita.pdf.
27
List of importing markets for a product exported by Ukraine. – https://www.trademap.org/Country_
SelProductCountry_TS.aspx?nvpm.
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ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɳɨ ɜɩɥɢɜ ȱɄɌ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ
ɦɟɠɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɫɮɟɪɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢ
ɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɬɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ȼ ɬɨɣ ɱɚɫ ɤɨɥɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɜɠɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ28 ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȱɄɌ ɫɟɤɬɨɪɭ ɳɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɩɪɢɫɤɿɩɥɢɜɢɦ
ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɏɨɱɚ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɪɚʀɧ ɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀ Ⱥɡɿʀ  ɹɤɿ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɿ ɭɫɩɿɲɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɜɡɚɽɦɧɢɣɟɮɟɤɬɿɜɩɥɢɜɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɬɚȱɄɌɜɠɟɛɭɜɩɪɟɞɦɟɬɨɦɪɨɡɝɥɹɞɭ29
28

Див.: Niebe T. ICT and economic growth – Comparing developing, emerging and developed countries. –
https://www.sciencedirect.com/science/article/, де можна знайти широку бібліографію з проблематики.
29
Elsadig Musa Ahmed. ICT and Human Capital Spillover Effects in Achieving Sustainable East Asian
Knowledge-Based Economies. – https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-016-0430-4.
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Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɡɢ
ɬɢɜɧɿ ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɡ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɹɤɿ ɹɤ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɶ
ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɥɟɝɤɨ
ɨɰɿɧɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɝɪɨɲɨɜɿ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ Ɂɪɨɛɢɦɨ ɧɢɡɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱ
ɧɢɯɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶɫɬɨɫɨɜɧɨɬɚɤɢɯɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɨ
ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɝɨɫɬɪɨɬɭ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ  ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿ ODERU FRVt  ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢ
ɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɩɪɢɩɥɢɜɜɿɞɩɥɢɜ ɩɪɹɦɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɉȱȱ 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɠɟ ɿɫɧɭɽ ɱɢɦɚɥɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɉȱȱ30
ɇɚ ɠɚɥɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɭɜɚɝɢ əɤ
ɫɜɿɞɱɢɬɶɚɧɚɥɿɡɩɨɞɿɛɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀɱɢɩɨɜɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɬɚɧɧɹ
ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜɿɜ ɡɚɪɩɥɚɬ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɟɦɚɽ31 Ɇɿɠ ɬɢɦ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢ
ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɜɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ  ɫɥɿɞ
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɋɟɪɟɞ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɪɢ
ɩɥɢɜ ɉȱȱ ɽ ɬɡɜ ɛɿɡɧɟɫɦɨɬɢɜ ɚ ɫɚɦɟ ɬɟ ɳɨ ɉȱȱ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɿ ɜɟɥɢ
ɤɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɜɢɲɭɤɭɸɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɦɟɧɲɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɜɱɚɫɬɢɧɿɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯɩɥɚɬȼɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɩɪɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɳɨɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɩɟɪɟɬɿɤɚɬɢɦɭɬɶ ɡ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɡɚɪɩɥɚɬɚɦɢ ɞɨ ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦɢ
ȱ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɉȱȱ ɞɨ ɤɪɚʀɧɢ Ɍɨɛɬɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɨɛɟɪɧɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ ɿ ɞɢɧɚ
ɦɿɤɨɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɿ ɩɪɢɩɥɢɜɨɦ ɞɨ ɤɪɚʀɧɢ ɉȱȱ Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ ɜɿɞɬɿɤ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɡ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɜɢɳɢɦɢ ɡɚɪɩɥɚɬɚɦɢ ɦɨɠɟ ɨɡɧɚɱɚɬɢ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɭ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ ɿ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɭ ɤɪɚʀɧɿ
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɳɨ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɡɪɨɫɬɭɬɶ
ɭ ɤɪɚʀɧɿɿɦɩɨɪɬɟɪɿ ɉȱȱ  ɉɪɢɯɨɜɚɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɱɢ ɤɪɚʀɧ  ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ± ɱɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɞɿɣɫɧɨ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɡɚɪɩɥɚɬɚɦɢ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢ
ɛɭɬɤɿɜ ɱɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɦɚɸɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɧɚɦɿɪɢ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɡɶɤɢɯ ɡɚɪɩɥɚɬ ɿ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɍ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ
ɧɟɦɚɬɢɦɟɫɬɿɣɤɢɯɫɬɢɦɭɥɿɜɞɥɹɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ȱɧɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɚɛɨ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɚɛɨ ɠ
ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɨ ³ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ´ ɜɩɥɢɜɢ ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɫɨɤɿ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ
30

Див. зокрема: Bayraktar-Sa÷lam B., Böke S. Labor Costs and Foreign Direct Investment: A Panel VAR Approach. –
http://www.mdpi.com/2227-7099/5/4/36, де можна знайти деталізований аналіз джерел стосовно проблематики.
31
Навіть у загальній постановці питання, зазначається, що результати можуть різнитись не лише між
країнами, але й у різними часовими проміжками (періодами), статистичними особливостями врахування тих
чи інших макроекономічних складових, галузями та ін., а також динамічними змінами у структурі економіки
країни (більшість розглядів виходить із статичної “картинки” взаємозв’язку вартості праці та ПІІ).
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ɹɤɳɨʀɯɞɠɟɪɟɥɨɦɽɿɧɲɿɮɚɤɬɨɪɢ ɚɧɟɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɟɫɬɚɸɬɶɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɞɨɡɜɨɥɹ
ɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜɢɫɨɤɿ ɬɚɤ ɿ ɧɚɞɿɣɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɋɒȺ ȼɟɥɢɤɨʀ
Ȼɪɢɬɚɧɿʀ  ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ± ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ
ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɉȱȱ ɿɦɩɨɪɬ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜɠɟ ɞɿɣɫɧɨ ɫɬɚɽ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬ
ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ Ⱥ ɜɢɫɨɤɿ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɜɚɥɿ
ɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ
ɱɢɧɧɢɤɨɦɞɥɹɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɪɿɲɟɧɶ
ВВП на душу населення ($, вертикальна шк.)
і чистий приплив ПІІ ($ млн., горизонтальна шк.), 2000-2016рр.
… у країнах В-4
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ȼɿɪɨɝɿɞɧɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɟ ɦɨɠɟ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɶ ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ
ODERU FRVt  ɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ZDJHV  ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɜ ɲɢɪɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ 
ɤɪɿɦɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯɜɢɩɥɚɬ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɜɤɥɸɱɚɽɧɢɡɤɭ³ɧɟɡɚɪɩɥɚɬɧɢɯ´ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ
ɹɤɿɜɬɿɦɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹɭɜɢɬɪɚɬɚɯɤɨɦɩɚɧɿʀɿɬɚɤɨɠɦɚɸɬɶɩɨɤɪɢɜɚɬɢɫɶɞɨɯɨɞɚɦɢ 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬɢ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɚɣɦɨɦɱɢɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɚɿɧɲɟ32
32

Див. зокрема: Bayraktar-Sa÷lam B., Böke S. Labor Costs and Foreign Direct Investment: A Panel VAR
Approach. – http://www.mdpi.com/2227-7099/5/4/36 , де можна знайти деталізований аналіз джерел стосовно
проблематики.
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ȱ ɡɧɚɱɧɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɢ ɭɯɜɚɥɟɧɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɛɚɪ¶ɽɪɢ ɭ ɛɿɡɧɟɫ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɤɪɚʀɧɢ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɿɧɲɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ
ɚɧɚɥɿɡɭȼȼɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɧɟɥɢɲɟɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ ɩɪɢɚɧɚ
ɥɿɡɿɱɢɧɧɢɤɿɜɜɩɥɢɜɭɧɚɉȱȱɦɨɠɟɜɢɝɥɹɞɚɬɢɛɿɥɶɲɤɨɪɟɤɬɧɢɦ
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ³ɤɪɚɳɿ´ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ³ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ´ ɽ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɯɨɞɚɦ ɹɤɨʀ ɜɞɚɽɬɶɫɹ
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢȼȼɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɛɨɧɚɨɞɧɨɝɨɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɚɡɬɢɦɿɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɜɢɝɨɞɢ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɿ ɧɨɜɢɯ
ɫɬɢɬɭɥɸɸɱɢɯɡɚɯɨɞɿɜɩɪɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɚɦɨɠɥɢɜɨɧɚɜɿɬɶɭɩɟɪɟɞɠɭɸɱɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɱɢ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɸ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɱɢ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɣ ȼ ɬɚɤɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɤɨɥɢ ɜɢɳɢɣ ȼȼɉ ɫɩɪɢɹɽ
ɜɢɳɢɦɡɚɪɩɥɚɬɚɦɚɜɢɳɿɡɚɪɩɥɚɬɢɫɩɪɢɹɸɬɶɩɪɢɬɨɤɭɉȱȱɳɨɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɩɪɢɫɤɨɪɸɽɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯɩɥɚɬ33
… у країнах АСЕАН-4
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Звичайно, така позитивна “спіраль” взаємозв’язків з часом вичерпається, оскільки високі зарплати
вже не зможуть повністю компенсуватись зниженням бізнес-бар’єрів – відбудеться наближення до певного “оптимального” рівня продуктивності для даного економічного середовища.
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Ɉɞɧɚɤ ɛɚɠɚɧɿ ³ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ´ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɥɟɠɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɳɨ ɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ Ɍɚɤ ɭ ȼ ɜɢɫɨɤɿ
ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɉȱȱ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɯ ɪɨɤɿɜ ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶ ɚɤɬɢɜɧɚ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɞɨ ȯɋ ɋɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɶ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ȼȼɉ ɧɚ
ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɉɞɧɚɤ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɪɚɞɲɟ ɫɥɿɞ ɜɟɫɬɢ ɦɨɜɭ ɩɪɨ ɫɬɚɛɿ
ɥɿɡɚɰɿɸ ɹɤ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɉȱȱ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ ɧɚ
ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɉȱȱ « ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ´ F  ɍ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ³ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ´ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢ
ɰɿɹɦɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɦɢ ɭ ɬɱ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɤɭɪɫɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɚɥɸɬ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɞɨ ɽɜɪɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨɥɚɪɚ  ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜɨɜɿ ɧɚ
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹȼȼɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ʉɪɚʀɧɢ ȺɋȿȺɇ ɭ ɬɱ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ³ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ´ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ  ɩɨɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɨɡɢ
ɬɢɜɧɢɯ ³ɡɜɨɪɨɬɧɿɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ´ ± ɡ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ ɡɚ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɤɪɚʀɧɚɯ  ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɉȱȱ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɢɣ
ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɤɪɚʀɧ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɜ ɧɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³« ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȺɋȿȺɇ´F 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ³ɩɨɝɿɪɲɟɧɢɣ´ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɜɢɹɜɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ±
ɩɿɫɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭ ɞɨɤɪɢɡɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɡɧɚɱɧɢɦ ɽ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤ ɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  ɬɚɤ ɿ ɡɚɥɭ
ɱɟɧɢɯ ɉȱȱ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɉȱȱ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɹ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɉȱȱ
ɹɤ ɰɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ  ɚ ɣ ɡɧɢɡɢɥɢɫɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɨɯɨɞɿɜ
ȼȼɉ  ɬɨɛɬɨ ³ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ´ ɧɚɫɬɚɥɚ ɧɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɚ ɪɚɞɲɟ
ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ
ВВП на душу населення ($, вертикальна шк.)
і чистий приплив ПІІ в Україні
($ млн., горизонтальна шк.)
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Приплив ПІІ

10
8
6
4
2
ВВП на душу населення

0
500

a 354 a

1 500

2 500

3 500

4 500
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4. Інтелектуальний і гуманітарний потенціал
Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɚ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɭɜɚɝɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭ
ɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɯ
ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɚ ɭ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɧɚɜɿɬɶ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ 
ɽ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɞɨɫɜɿɞ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɬɚɫɤɥɚɞɨɜɿ
Ɉɫɜɿɬɚ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹ əɤ ɜɤɚɡɚɧɨ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɝɨɦɿ
ɲɢɯ ɧɟɰɿɧɨɜɢɯ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɽ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɛɨ ɞɢɧɚɦɿɤɚ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚɤ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ȱ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɯɨɱɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɯ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɨɞɧɚɤ ɜɫɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɨɡɲɢ
ɪɟɧɧɹɜɢɞɚɬɤɿɜ
ȼ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜɠɟ ɦɚɽ ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɧɚ ɪɿɜɧɿ  ȼȼɉ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ´34 F  ɐɟ ɬɚɤɨɠ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿ Ɇɚɥɚɣɡɿʀ ȱɧɲɿ ɠ ɤɪɚʀɧɢ ȺɋȿȺɇ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɦɟɧɲɢɯ
ɨɛɫɹɝɚɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ
ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɨ ɫɟɪɟɞ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɿ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɜɢɞɚɬɤɢ
ɨɫɜɿɬɢɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿȼȼɉɩɨɦɿɬɧɨɜɢɳɿɧɿɠɭɤɪɚʀɧɚɯȼ ȼȼɉ 35
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɠ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɨ ɬɭɬ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɧɹ
ɨɛɨɯ ɝɪɭɩ ɩɨɦɿɬɧɨ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɧɹ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ´ F  Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɤɪɚʀɧɢ ± ɉɨɥɶɳɚ ɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɚ±ɞɟɞɟɪɠɚɜɧɿɜɢɞɚɬɤɢɧɚɨɫɜɿɬɭɨɞɧɨɝɨɭɱɧɹɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ
ȼȼɉɡɧɚɱɧɨɜɢɳɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɭɫɿɦɚɿɧɲɢɦɢɤɪɚʀɧɚɦɢ
ɉɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ
ɨɫɜɿɬɭ ɽ ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɢɠɱɢɦɢ ɧɿɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɿ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ
ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨ
ɰɟɫɨɦ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɨɩɥɚɬɨɸ ɩɪɚɰɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɹɤɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ 
ɜɤɪɚʀɧɚɯȺɋȿȺɇ ɤɪɿɦɆɚɥɚɣɡɿʀ ɫɭɬɬɽɜɨɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ
Ɉɞɧɚɤ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ
ɚɡɬɢɦ±ɹɤɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɜɠɟɱɿɬɤɨɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɪɢɡɢɤɢ
Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɽ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɢɦ ɜɿɞ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚ
ɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ36 ȱɄɌ  ɹɤɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ  ɫɬɪɿɦɤɨ ɩɨɲɢɪɸɽ ɫɜɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɝɥɨ
ɛɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɬɚ ɿɧɲɟ ȼ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯȱɄɌɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɨɞɢɧɡɜɢɞɿɜɤɚɩɿɬɚɥɭɫɬɨɫɨɜɧɨɹɤɨɝɨɦɨɠɧɚɜɟɫɬɢ
34

Нагадаємо, про неповноту представлення інформації у міжнародних джерелах. Тут подаються дані
доступні у [WBI].
35
Згідно українського законодавства, держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше
ніж 7% ВВП за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування [не заборонених законодавством]. – Закон України “Про освіту”. – https://osvita.ua/legislation/law/2231/list/1/.
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Information and communications technology (ITC).
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Державні видатки на освіту,
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Державні видатки на одного учня початкової освіти,
% ВВП на душу населення
Government expenditure per student, primary (% of GDP per capita)
B-4
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ɦɨɜɭ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ ɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɪɚɰɿ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ȱɄɌɤɚɩɿɬɚɥ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɱɢ ɧɟ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɿɧɲɢɦɢɜɢɞɚɦɢɤɚɩɿɬɚɥɭ37
Ɉɬɨɠ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɟɞɚɥɿ
³ɝɭɱɧɿɲɟ´ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɿ Ɇɚɥɚɣɡɿʀ ɬɚɤɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ´38 F  ɏɨɱɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɽ ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɢɠɱɢɦ ɩɪɨɬɟ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ
ɜɿɧ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɍɤɪɚʀɧɚ ɠ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ³ɩɪɨɦɿɠɧɿɣ´ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ±
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɡɚ ɩ¶ɹɬɢɪɿɱɱɹ ɬɚɤɟ ɠ ɹɤ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ ɨɞɧɚɤ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɨɫɬɭɩɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɪɚʀɧ ȺɋȿȺɇ ɭ ɪ ɞɨɫɬɭɩ ɦɚɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɳɨɜɠɟɧɚɜɿɬɶɦɟɧɲɟɧɿɠɧɚɰɟɣɩɟɪɿɨɞɭȼ¶ɽɬɧɚɦɿ± 

37

Ezell S. Boosting Exports, Jobs, and Economic Growth by Expanding the ITA. – http://www2.itif.org/2012boosting-exports-jobs-expanding-ita.pdf.
38
Human Development Reports (випуски різних років). – http://www.hdr.undp.org/.
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Доступ до інтернет ресурсів,
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ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ ɹɤ ɜɤɚɡɚɧɨ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ  ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚɽ
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ȱɄɌɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɿ ɳɨɛ ɭɬɪɢɦɚɬɢ ɰɸ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɍ ɬɱ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɬɪɿɦɤɟ ɮɨɪɦɭ
ɜɚɧɧɹ ɬɡɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɚɡɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ ɉɪɢɱɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɭ ɦɿɫɰɟ
ɤɪɚʀɧɢ ɜ ȱɧɞɟɤɫɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɅɊ  ɱɿɬɤɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɿ ɡ ɩɨɡɢɰɿɽɸ
ɤɪɚʀɧɢ ɜ ȱɧɞɟɤɫɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ ȱȿɁ  .QRZOHGJH (FRQRP\ ,QGH[ .(, )39
ɬɚɛɥɢɰɹ ³Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɿ ɦɿɫɰɹ ɤɪɚʀɧ ɜ ȱɅɊ ɬɚ ȱȿɁ´ F  ɹɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ
ɽɬɶɫɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ
39

Measuring knowledge in the world’s economies. – http://web.worldbank.org/archive/website01030/WEB/IMAGES/
KAM_V4.PDF. http://gtmarket.ru/ratings/knowledge-economy-index/knowledge-economy-index-info. 2000, 2012
Україна 54-56 рейтингові місця з майже 150 країн світу
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ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ɂɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɹɤ ɿ ɜ ɪɹɞɿ ɿɧɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɧɚ³ɫɟɪɟɞɢɧɧɢɯ´ ɿɧɚɪɿɜɧɿɆɚɥɚɣɡɿʀ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯɦɿɫɰɹɯɦɿɠȼɬɚȺɋȿȺɇ
Рейтингові місця країн в ІЛР та ІЕЗ, 2012р.40
ІЛР

ІЕЗ

Рейтинг

Значення
індексу

Рейтинг

Значення
індексу

Чехія

28

0,873

26

8,14

Угорщина

37

0,831

27

8,02

Польща

39

0,821

38

7,41

Словаччина

35

0,840

33

7,64

Україна

78

0,740

56

5,73

Індонезія

121

0,629

108

3,11

Малайзія

64

0,769

48

6,10

Філіппіни

114

0,654

92

3,94

В’єтнам

127

0,617

104

3,40

Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɬɚɤɿ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɳɟ ɪɚɡ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɧ
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚɤ ɿ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɱɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ Ɍɚɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɞɚɽ  ɦɿɫɰɟ ɡ
 ɨɰɿɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 'LJLWDO &RPSHWLWLYHQHVV 5DQNLQJ41  ɪ42 ɋɥɚɛɤɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɜɜɚɠɚɸɬɶɡɚɯɢɫɬɩɪɚɜɧɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɜɥɚɫɧɿɫɬɶɛɚɧɤɢɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿ
ɫɟɪɜɿɫɢɜɢɫɨɤɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɪɢɡɢɤɢɤɿɛɟɪɛɟɡɩɟɤɭɿɩɿɪɚɬɫɬɜɨɋɢɥɶɧɢɦɢ±ɡɚɩɭɫɤ
ɛɿɡɧɟɫɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɧɟɬɩɿɞɤɥɸɱɟɧɶ eɞɟɦɨɤɪɚɬɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɞɚɧɢɯɿɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɜɢɫɨɤɟɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɱɢɬɟɥɿɜɿɭɱɧɿɜɛɚɝɚɬɨ
ɠɿɧɨɤɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɿɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɋɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ ɚ ɡ ɬɢɦ ± ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɢɦ
ɪɢɡɢɤɚɦ əɤɳɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɩɟɜɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ
40

Останні доступні дані ІЕЗ.
IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2017 Results. – https://www.imd.org/wcc/world-competitivenesscenter-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2017/
42
Дослідження конкурентоспроможності в цифровому середовищі формується на основі трьох напрямків:
“Знання”, “Технології” і “Готовність до майбутнього”. Всього використовуються 50 критеріїв, 30 з яких
посилаються на статистичні дані, а 20 формуються за результатами опитувань.
Звичайно, позитивом є вже те, що Україна все ж включена до даного рейтингу. Однак, оцінки задовольняти не можуть. Згідно зі звітом, за 2017р. Україна продемонструвала поліпшення в знаннях (з 45 на
39 місце) і технологіях (з 62 на 61). Показники “Готовність до майбутнього” залишилися без змін. Останніми роками Рейтинг цифрової конкурентноздатності очолюють (почергово) США, Сінгапур, Швеція.
В останньому – перше місце посідають США.
41
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ɬɟɧɞɟɧɰɿʀɬɨɭɫɢɫɬɟɦɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɢɬɭɚɰɿɹɪɿɡɤɨɩɨɝɿɪɲɭɽɬɶɫɹɌɚɤɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȼ  ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȼ
ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ´43  ɬɚɤ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɛɭɞɶɹɤɿ
ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɟɨɪɿʀ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɞɿɚɝɪɚɦɚ
³ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ«ɜɤɪɚʀɧɚɯȼɬɚɍɤɪɚʀɧɿ´ 
Видатки на дослідження і
впровадження в країнах В-4
та Україні,
% ВВП
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Чисельність технічних працівників,
що працюють у сфері досліджень і
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ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚ ɣ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɬɨɳɨ ɚ ɡ ɧɢɦ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ  ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɦɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɿ ɩɪɢɫɤɨɪɢɥɢ ɩɨɹɜɭ ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ
ɧɚ ɪɨɥɶ ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɯ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɬɟ ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɳɨ ɦɨɠɟ ɜɯɨɞɢɬɢ ɭ ɫɭɩɟ
ɪɟɱɧɿɫɬɶɡɛɚɠɚɧɧɹɦɤɪɚʀɧɧɚɪɨɳɭɜɚɬɢɜɢɩɭɫɤɢɩɪɨɞɭɤɰɿʀɉɟɪɲɡɚɜɫɟɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɨʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɨɛɫɹɝɢ ɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɜɢɞɨɛɭɜɧɨʀ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɚɮɬɚ ɝɚɡ  ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɹɤɢɯ ɽ ɡɚɛɪɭɞ
ɧɟɧɧɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɿɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ɍɨɦɭ ɯɨɱɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɬɚ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɨɞɧɚɤ ʀʀ ³ɧɚɞɦɿɪɧɟ´ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɜɠɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɨ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɱɢɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀɡɱɚɫɨɦɜɚɪɬɨɫɬɿɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɫɬɚɥɨ ³ɧɨɪɦɨɸ´ ɳɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɿ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɜɚɝɨɦɚɫɤɥɚɞɨɜɚɩɨɥɿɬɢɤɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚɡɦɿɰɧɟɧɧɹ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ȱ ɞɥɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȼ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɽ
43

Research and development (R&D) expenditure.
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ɬɟɧɞɟɧɰɿɽ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɨɞɢɧɢɰɸ
ɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ȼȼɉ  ɩɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ȼȼɉ ɤɪɚʀɧɢ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ ɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɧɟɪɝɿʀ«ɜɤɪɚʀɧɚɯȼ´44 
ВВП ($, права шк.) і використання енергії (кг нафтового еквіваленту45)
на душу населення
… у країнах В-4
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ВВП

3 800

2 800

21 000

2 700

14 000

18 000

2 600

12 000

15 000

2 500

10 000

12 000

2 400

8 000

9 000

2 300

6 000

2 200

2000 2003 2006 2009 2012 2015
Польща

2 700

16 000

12 000

2 500

10 000
2 400

8 000

2 300

Використання енергії
ВВП

2 200

2000 2003 2006 2009 2012 2015

Використання енергії
ВВП

16 000

6 000
4 000

2000 2003 2006 2009 2012 2015

14 000

2 600

Угорщина

24 000
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Ⱦɟɳɨ ɿɧɲɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɐɿɥɤɨɦ
ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ  ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɢɱɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɽ ɞɚɥɟɤɨ
ɧɟ ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɢɦ ɭ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȺɋȿȺɇ
ɨɛɢɞɜɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ȼȼɉ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɧɟɪɝɿʀ  ɜɡɚɽɦɧɨ ³ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ´ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ
ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ« ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ´ F  ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɧɨɜɭ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɏɨɱɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ
ɤɪɚʀɧɿ ɦɚɽ ɱɿɬɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɟ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɥɿ
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ± ɤɪɚʀɧɚ ɩɨɤɢ ɧɟ ɡɦɨɝɥɚ ɜɿɞɧɨɜɢ
ɬɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɞɜɨɯ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɲɨɤɿɜ ɪ ɿ ɪɪ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼȼɉ ɿ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹɟɧɟɪɝɿʀ«ɜɍɤɪɚʀɧɿ´F 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɤɨ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɳɨ ɥɸɞɫɬɜɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ Ɉɞɧɚɤ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɿɲɢɯ
44

Зауважимо, оскільки американський долар суттєво зміцнився у посткризовий період порівняно з
докризовим, то, при вказаному у першому розділі реальному зростанні економік країн В-4, доларовий
еквівалент ВВП країн демонструє незначні коливання навколо “потенційного” рівня.
45
kg of oil equivalent per capita.
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… у країнах АСЕАН-4
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ɞɠɟɪɟɥɧɚɞɚɥɿɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢɦɟȼɠɟɽɱɢɫɥɟɧɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɹɤɿɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɧɟɝɚ
ɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜ³ɧɟɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ´ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢɧɚɫɬɚɧɥɸɞɫɶɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɩɪɚɰɟ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɚɝɚɥɨɦ46 ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɿɧɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶ
ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɿ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ47
46

Див., зокрема: Pring G., etc. The Impact of Energy on Health, Environment, and Sustainable Development: The
TANSTAAFL Problem. – http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/, де можна знайти посилання
на інші публікації. Також: The critical link between access to energy and health. – http://www.oorjasolutions.org/.
47
Renewable Energy is Good for Your Health. – https://spectrum.ieee.org/energywise/energy/environment/.
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Ɍɨɦɭ ɡɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 5HQHZDEOH HOHFWULFLW\ RXWSXW  ɿ ɞɢɬɹɱɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨ
ɫɬɿ Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ³ɧɚɩɪɨɲɭɽɬɶɫɹ´ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɽ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɡɦɟɧɲɭɽ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ
ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɚɬɟɪɿ ɿ ɞɢɬɢɧɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦ
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɱɨɝɨ ɽ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ Ⱦɥɹ ɤɪɚʀɧ ȼ ɰɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ± ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼɢɪɨɛ
ɧɢɰɬɜɨɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ«ɜɤɪɚʀɧɚɯȼ´ 
Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел
(% загальної вироблюваної електроенергії48, горизонтальна вісь)
і дитяча смертність (померлих на 1000 народжених живими49,
вертикальна вісь), 2000-2015рр.
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ȱɧɲɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɭ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ± ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɨɞɧɚɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɿɧɲɚ ³ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ´ ± ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɞɿɣɫɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɬɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɜɿɞ
ɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ȼɬɿɦ
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɡɧɚɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɦɿɧ ɰɟ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɦɨɜɨɸ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɫɤɿɥɶɤɢ
48
49

Renewable electricity output, % of total electricity output.
Mortality rate, under-5, per 1,000 live births.
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ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɢɦ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɛɿɥɶɲ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ«ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȺɋȿȺɇ´ 
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ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɠ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɦɚɽ ³ɩɪɨɦɿɠɧɢɣ´ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ± ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɦɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɬɿɣɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚ ɬɨɦɭ ɣ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ
ɡɧɚɱɢɦɢɣ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɞɢɮɟɪɟɧɬɧɚ  ɡ ɞɢɬɹɱɨɸ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɸ
ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³´ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ« ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´  Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɡɪɨɫɬɚɽ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ
ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɶ ɳɨ ɡ ɱɚɫɨɦ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɢɫ ɩɪɢɬɚɦɚɧ
ɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɦ ȼ Ɍɨɛɬɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɢɪɚɡɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɦɭɟɥɟɤɬɪɨɛɚɥɚɧɫɿɍɤɪɚʀɧɢ
Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел
і дитяча смертність в Україні, 2000-2015рр.
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ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɳɨ ɮɚɤɬɨɪɢ ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨ
ɲɢɪɲɿɧɿɠɬɿɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɟɧɟɪɝɟɬɢɤɨɸɱɢɿɧɲɢɦɢɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ
ȱ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɭɬɬɽɜɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɳɨ
ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɢɦɢɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɫɮɟɪ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ȱ ɰɿɥɤɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ ɹɤ ɹɤɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚɤ ɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɨɦ Ɍɚɤ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɪɚʀɧ ȼ
ɽ ɫɭɬɬɽɜɨ ɤɪɚɳɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ȺɋȿȺɇ ɚ ɥɿɞɟɪ ɭ ɰɿɣ ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ ɡ
ɤɪɚʀɧ ȺɋȿȺɇ ± Ɇɚɥɚɣɡɿɹ ± ɦɚɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚɤɢɣ ɫɚɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ ɹɤ
ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ³ɋɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ´  F  Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɳɨ ɯɨɱɚ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ ɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɞɜɿɱɿ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ
ɞɿɬɟɣɩɪɨɬɟɜɿɧɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɩɨɦɿɬɧɨɜɢɳɢɦɧɿɠɭɤɪɚʀɧɚɯȼ
Спостереження, зауваження і рекомендації
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɪɚʀɧ ȼɢɲɟɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ȼ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɤɪɚʀɧ ȺɋȿȺɇ ± ȺɋȿȺɇ ± ɜɤɚɡɭɽ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɧɢɡɤɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɿɬɟɧɞɟɧɰɿɣɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯɜɨɞɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɤɪɚʀɧɚɦȼɜɿɧɲɿɣ±
ɤɪɚʀɧɚɦ ȺɋȿȺɇ ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ³ɪɨɡɞɨɪɿɠɠɿ´ ɦɿɠ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɬɚ
ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɯɿɞɧɨɚɡɿɣɫɶɤɢɦɜɟɤɬɨɪɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭ
 ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɽ
ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɢɠɱɢɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɤɪɚʀɧ ȼ ɪɚɞɲɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɦɢ ȺɋȿȺɇ ɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ Ɏɿɥɿɩɩɿɧ
ɋɭɬɬɽɜɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ
ɞɨɫɢɬɶɫɬɿɣɤɭɩɨɡɢɬɢɜɧɭɞɢɧɚɦɿɤɭɍɤɪɚʀɧɚɠɭɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɢɣɩɟɪɿɨɞɡɧɚɱɧɨɩɨɝɿɪɲɢɥɚ ɫɜɨʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɩɨɤɢ ɧɟ ɜɢɞɧɨ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤɹɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɦɨɠɟɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɶɬɟɧɞɟɧɰɿɹɫɬɿɣɤɨɝɨɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹȼȼɉ
 Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɽ ɜɢɫɨɤɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ɉɞɧɚɤ
ɯɨɱɚ ʀɯ ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ȼȼɉ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɪɚʀɧ ȼ ɩɪɨɬɟ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɝɪɢɜɧɟɜɢɯ ɱɢ ɞɨɥɚɪɨɜɢɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɪɚɞɲɟ ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɤɪɚʀɧ
ȺɋȿȺɇɳɨɭɫɤɥɚɞɧɸɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹ
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɧɨ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɟ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɳɨɛ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɉɪɨɬɟ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɬɚɤɟɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɞɚɽɬɶɫɹɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɢɦɩɪɢɧɚɣɦɧɿɞɨɪɩɪɨɧɶɨɝɨ
ɧɚɜɿɬɶɧɟɣɬɢɦɟɬɶɫɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿ
 ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɉɨɩɟɪɲɟ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɬɟ ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɛɥɢɡɶɤɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɧɚɜɿɬɶ ɤɪɚɳɚ  ɞɨ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧ ȼ ɉɨɞɪɭɝɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ³ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɟ´ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɨɸ ± ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ± ɧɢɡɶɤɢɣ
ɧɚɪɿɜɧɿɤɪɚɳɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɤɪɚʀɧȼ ɨɞɧɚɤɞɥɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɡɜɢɳɨɸɨɫɜɿɬɨɸ±
ɩɨɤɚɡɧɢɤɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɽɧɚɣɝɿɪɲɢɦɫɟɪɟɞɜɢɫɯɿɞɧɢɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧ
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ɉɨɬɪɟɬɽ ± ɹɤɳɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɚ ɬɚɤɨɠ ȼ  ɡ ɜɢɳɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɨɫɜɿɬɢ
ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɜɢɳɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɬɨ ɞɥɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ± ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɝɪɭɩɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɨɫɜɿɬɢ ɤɪɿɦɆɚɥɚɣɡɿʀɞɥɹɹɤɨʀɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɜɿɞɨɫɜɿɬɢɽ³ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ´ 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɠ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɦ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɪɚɞɲɟ ɧɚɝɚɞɭɽ
ȺɋȿȺɇ ɨɤɪɿɦ Ɇɚɥɚɣɡɿʀ  ± ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɫɟɪɟɞ ɨɫɿɛ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɬɢɯ ɯɬɨ ɦɚɽ ɥɢɲɟ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ ɞɿɚɝɪɚɦɚ
³Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ´  ɐɟ ɹɤɪɚɡ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ
ɳɨ ɝɚɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɬɤɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ
ɞɥɹɤɪɚʀɧȯɋɚɬɨɦɭɣɧɟɽɡɧɚɱɢɦɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɩɨɫɢɥɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɏɨɱɚɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɬɟɨɪɿʀɳɟɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɬɟɳɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɨɝɿɪɲɭɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɚ ɬɨɦɭ ɽ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɬɪɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɨɞɧɚɤ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɡɜɨɪɨɬɧɽ±ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɿɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹɪɨɛɨɱɨʀɫɢɥɢɧɚɞɚɸɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɨɜɢɯɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɚɜɧɚɫɥɿɞɨɤɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɬɨɪɝɿɜɥɿɩɪɢɫɤɨɪɸɽɬɶɫɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɧɨɜɥɟɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɪɚɰɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿ
Ɉɞɧɚɤɭɜɢɩɚɞɤɭɍɤɪɚʀɧɢɹɤɚɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɢɫɨɤɨɡɚɥɟɠɧɨɸɜɿɞɿɦɩɨɪɬɭɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ ɞɿɣɫɧɨ ɩɪɨɜɨɤɭɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɳɨ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɨɜɨɤɭɽɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
 ɋɟɪɟɞ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɮɟɪ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ȱɄɌ  ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɥɿɞɟɪɫɶɤɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɞɟɞɚɥɿ ɜɩɟɜɧɟɧɿɲɟ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɨʀ Ⱥɡɿʀ ± ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȺɋȿȺɇ
ɬɟɦɩɢ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ȱɄɌ ɛɭɥɢ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ Ɇɿɠ ɬɢɦ
ɭɫɮɟɪɿɬɨɪɝɿɜɥɿȱɄɌɩɨɫɥɭɝɚɦɢɍɤɪɚʀɧɚɽɞɨɫɢɬɶɭɫɩɿɲɧɨɸɩɪɢɱɨɦɭɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ
ɟɤɫɩɨɪɬɭɩɨɫɥɭɝɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɫɚɦɟɨɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɓɨɦɨɠɟɫɬɚɬɢ
ɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɨɫɧɨɜɨɸɩɨɞɚɥɶɲɨʀɟɤɫɩɚɧɫɿʀɟɤɫɩɨɪɬɭȱɄɌɩɨɫɥɭɝ
ɇɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɿɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɞɚɥɿɛɿɥɶɲɟɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȼɬɚɤɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɚɜɤɪɚʀɧɚɯȺɋȿȺɇɯɨɱɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɽ ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɢɠɱɢɦ ɩɪɨɬɟ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɧ ɫɬɪɿɦɤɨ
ɡɪɨɫɬɚɽ ɍɤɪɚʀɧɚ ɠ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ³ɩɪɨɦɿɠɧɿɣ´ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ± ɦɚɸɱɢ ɩɨɩɢɬ
ɧɚɪɿɜɧɿɤɪɚʀɧȼɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɞɨɫɬɭɩɭɞɨɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɪɚʀɧ ȺɋȿȺɇ ɳɨ ɫɬɚɽ ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɡɜ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɤɢɛɚɡɨɜɚɧɨʀɧɚɡɧɚɧɧɹɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɡɧɚɧɶ 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɿɡ
ɪɿɡɤɢɦ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ± ɫɬɪɿɦɤɨ
ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹɹɤɜɢɞɚɬɤɢɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɤɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ʀɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɡɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɪɹɦɢɯɿɧɨɡɟɦɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɉȱȱ ³ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɸ´ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ
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ɩɨɥɿɬɢɤɚɡɚɜɞɹɤɢɡɚɯɨɞɚɦɹɤɨʀɜɞɚɽɬɶɫɹɡɚɥɭɱɚɬɢɉȱȱɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢȼȼɉ ɧɚɞɭɲɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɚɛɨɧɚɨɞɧɨɝɨɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɚɡɬɢɦɿɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɩɪɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ
ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɭɩɟɪɟɞɠɭɸɱɨɦɭ  ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɱɢ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɸ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɤɨɥɢ ɜɢɳɢɣ ȼȼɉ
ɫɩɪɢɹɽɜɢɳɢɦɡɚɪɩɥɚɬɚɦɚɜɢɳɿɡɚɪɩɥɚɬɢɫɩɪɢɹɸɬɶɩɪɢɬɨɤɭɉȱȱɳɨɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɩɪɢɫɤɨɪɸɽɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯɩɥɚɬ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɝɥɚɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɪɚɞɲɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɡɜɨɪɨɬɧɽ±ɩɿɫɥɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɬɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɡɚɥɭɱɟɧɧɹɭɞɨɤɪɢɡɨɜɢɣɩɟɪɿɨɞɡɧɚɱɧɢɦɢɽɜɬɪɚɬɢɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ±ɡɧɢɠɟɧɧɹɹɤɜɢɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭ
ɬɚɤ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɉȱȱ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɹ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɉȱȱ
ɚɣɡɧɢɡɢɥɢɫɶɩɨɤɚɡɧɢɤɢɞɨɯɨɞɿɜ 
 Ɂɧɚɱɢɦɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɽ ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɍɩɪɨɞɨɜɠ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȼ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽ ɞɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɪɨɛɥɸ
ɜɚɧɨɝɨ ȼȼɉ  ɩɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ȼȼɉ ɤɪɚʀɧɢ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ
³ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɚ´±ɯɨɱɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɧɟɪɝɿʀɜɤɪɚʀɧɿɦɚɽɱɿɬɤɭɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɩɪɨɬɟɰɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɚɬɥɿɡɧɚɱɧɨɝɨɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɢɧɚɦɿɤɢ±
ɤɪɚʀɧɚɩɨɤɢɧɟɡɦɨɝɥɚɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɶɩɿɫɥɹɞɜɨɯɤɪɢɡɨɜɢɯɲɨɤɿɜɪɿɪɪ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀɡɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ ɽɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɞɨɰɿɥɶɧɢɦɡɦɟɧɲɭɽɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ  Ɂ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɦɢ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚɤɨɠ
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭɬɱɡɧɢɠɟɧɧɹɬɚɤɢɯɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɞɢɬɹɱɚ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ Ɂɜɚɠɚɸɱɢ
ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɨɫɬɚɽ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɶ ɳɨ ɡ ɱɚɫɨɦ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɧɚɛɭɜɚɬɢɦɟ
ɞɟɞɚɥɿɛɿɥɶɲɟɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɪɢɫ
 Ɂɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ³ɪɨɡɞɨɪɿɠɠɿ´ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɫɯɿɞɧɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɿ ɫɯɿɞɧɨɚɡɿɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɭ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɞɥɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɞɟɞɚɥɿ ɩɪɢɫɤɿɩɥɢɜɿɲɚ ɭɜɚɝɚ ɦɚɽ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ
ɞɨɱɨɝɨɦɢɨɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɧɚɦɚɝɚɥɢɫɶɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɶɩɪɨɬɟɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɥɢɲɟ
ɜɿɞɞɚɥɹɥɢɫɹ  ɚ ɫɚɦɟ ɫɯɿɞɧɨɚɡɿɣɫɶɤɢɦ ɏɨɱɚ ɰɟɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɨɤɢ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɞɟɳɨ
ɫɭɦɧɿɜɧɨ ɿ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɨ ɩɪɨɬɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿɚɫɩɟɤɬɢɭɬɱɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɤɪɚʀɧɚɦɹɤɿɞɨɧɟɞɚɜɧɶɨɝɨɱɚɫɭ
ɜɜɚɠɚɥɢɫɶ ɧɚɞɬɨ ³ɞɚɥɟɤɢɦɢ´ ɞɥɹ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɍ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɲɭɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɜɍɤɪɚʀɧɿɦɚɽɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɫɶ
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ɍɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɜɢɞɚɧɧɹɞɨɞɪɭɤɭɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɐɟɧɬɪɭɊɚɡɭɦɤɨɜɚ
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