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сийской науке, помимо финансирования, не хватает молодых кадров. Од-

на из причин — это низкая оплата труда, неоправданно низкое финанси-

рование научной сферы. По данным Минэкономразвития, за последние 

15 лет количество сотрудников в возрасте 40–49 лет увеличилось в 

1,2 раза, а доля сотрудников в возрасте до 30-ти лет сократилась до 34 %. 

Потеря Россией одного выпускника вуза оценивается в 300 тыс. долл. 

 

Фадєєнко В.Ю. 

ХІБС УБС НБУ 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Майже з самого початку отримання Україною незалежності вона 

стала полем зіткнення світових геополітичних гравців — Європейського 

співтовариства та Російської Федерації за розподіл влади та впливу. Єв-

ропейське співтовариство розглядає Україну як територію, яка необхідна 

для стабільного функціонування співтовариства, а Російська Федерація 

— як важливу складову своїх інтеграційних конструкцій. Прагнення РФ 

до глобального впливу на Україну призвело до нинішньої нестабільної  

економічної та політичної ситуації, повномасштабного розгорнення вій-

ськових дій на території України, що спричиняє погіршення загальних 

показників економічного розвитку країни. З початку військових дій на 

території України загальний обсяг збитків для економіки від знищеної 

інфраструктури сходу склав 11 млрд. 888 млн. грн. (було зруйновано — 

4700 енергооб’єктів, 4500 житлових будинків, 217 освітніх закладів, 132 

промислових об’єкти і 45 медичних установ). За прогнозами МВФ у разі 

продовження військових дій на сході України до кінця 2014 року і їхнім 

продовженням в 2015 році падіння економіки зросте до 7,25 %. З пода-

льшою ескалацією конфлікту прогнозується поглиблення рецесії, що 

спричинить тиск на резерви і викличе необхідність пошуку зовнішнього 

фінансування. Така ситуація може призвести до падіння реального ВВП 

до мінус 7,25 % в 2014 році, та 4,25 % в 2015 році. Експорт в 2014 році 

суттєво скоротився через погіршення умов співпраці з РФ, а також з ура-
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хуванням виведення з ладу виробництва на сході України, в 2015 році ця 

ситуація може покращитися за рахунок дії Зони вільної торгівлі з ЄС. 

Дефіцит державного платіжного балансу в 2014 році збільшиться до 

7,5 млрд. дол., а в 2015-му — до 11,5 млрд. дол., дефіцит державного бю-

джету — до 7,25 % ВВП в 2014 році, до 8 % ВВП в 2015 році. Таким чи-

ном, можна зробити висновок, що спрогнозувати подальше економічний 

розвиток України неможливо, оскільки економіка нашої країни суттєво 

залежить від подій, які розгортаються на Сході. 

 

Ханов А.А. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК 

ОСОБАЯ ФОРМА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

В результате развития информационных технологий, усиленных 

интернетом, стала возможной новая модель организации, полностью за-

висящая от них, — виртуальная организация. Виртуальная организации 

(далее — ВО) определяется как временная кооперационная сеть органи-

заций, отдельных коллективов и людей, обладающих ключевыми компе-

тенциями для наилучшего выполнения рыночного заказа, которая бази-

руется на единой информационной системе. Основная цель ВО — быст-

рое реагирование на рыночные требования и максимизация степени ис-

пользования ресурсов предприятий. Основной экономический потенциал 

ВО с точки зрения организации и логистики заложен в качественно но-

вых возможностях управления логистической цепью и процессами созда-

ния стоимости на основе концентрации большого количества ресурсов в 

единой базе. ВО отличается от традиционной тем, что традиционная 

ищет возможности и ресурсы для производства и реализации продукции, 

а ВО ищет того, кто уже обладает соответствующими ресурсами, знания-

ми и опытом в производстве данной продукции. Это способствует со-

кращению стартового капитала, так как большинство ресурсов привлека-

ется со стороны на контрактной основе. Эксперты отмечают, что основ-

ными чертами ВО являются: 1) временность сотрудничества (проектный 

характер); 2) сетевая кооперация; 3) низкий уровень формализации и ин-


