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ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. Інфляція є однією з най-

більш гострих проблем сучасного розвитку економіки 
в Україні та в багатьох країнах світу, негативно впли-
ваючи на всі сторони життя суспільства. Інфляція є 
причиною та наслідком циклічності економіки, ос- 
новним фактором впливу на добробут країни, визна-
чальним чинником ВВП, параметром купівельної 
спроможності валюти та результуючим показником 
ефективності монетарної політики держави. Актуаль-
ність проблеми для України зумовлена відсутністю  
налаштованого механізму регулювання інфляційних 
процесів. Тож, дослідження еволюції інфляційних 
процесів в Україні дозволить зрозуміти причини її сьо-
годні та інструменти її регулювання в майбутньому.  

Високий рівень інфляції руйнує грошову систему, 
провокує втечу національного капіталу за кордон, по-
слаблює національну валюту, сприяє її витісненню у 
внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває  
можливості фінансування державного бюджету. Завдя-
ки тому, що інфляція в негативному плані кардина-
льно впливає на життя суспільства в цілому, вона по-
сідає одне з перших місць серед найбільш гострих  
і актуальних проблем, пов’язаних з економічним роз-
витком України. Результатом її прогресії є знецінення 
праці, знищення заощаджень юридичних і фізичних 
осіб, перешкоджання довгостроковим інвестиціям та 
загальному економічному зростанню. Саме тому виб-
рану тему слід вважати актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре- 
тичну основу вивчення інфляції становлять праці ві-
домих класиків економічної науки, таких як  
Дж. М. Кейнс [1] та М. Фрідман. Серед вітчизняних 
науковців дослідженню інфляційного процесу присвя-
чені наукові праці А.С. Гальчинського, М.І. Савлука, 
П.В. Круш, В.С. Марцина та ін. Питання щодо сутно-
сті, змісту, причин виникнення інфляції, напрямів бо-
ротьби з нею серед вчених економістів не мають єди-
ного підходу. Серед вітчизняних та російських на- 
уковців дослідженню інфляційного процесу були при-
свячені численні наукові дослідження. Так, Ю.М. Га-
нусик досліджував етапи еволюції інфляційних проце-
сів в Україні, а також форми виявлення інфляції, які 
відрізняються у різних країнах світу. Також він описав 
закономірності інфляційного процесу в Україні та 
зв’язок інфляції з циклами економічного розвитку. 

Л.В. Тіверіадська та А.М. Якименко у своїй праці 
дослідили причини інфляції, серед яких виділили як 
внутрішні, так і зовнішні чинники. Були описані на- 
слідки інфляційних процесів та заходи антиінфляцій-
ного регулювання. 

Напрями подолання негативних наслідків інфля-
ції досліджували О.І. Барановський, О.І. Уткіна, Я.А. 
Жаліло та ін. О.І. Барановський у своїй монографії 

«Фінансова безпека в Україні» також торкнувся пи-
тання інфляції. Розділ «Грошовии обіг та інфляційні 
процеси: безпечний вимір» дає чітке уявлення про без-
пеку грошового обігу, інфляційних процесів, стан гро- 
шової маси в Україні, проблеми, що супроводжують 
грошовий обіг, та вплив інфляції на соціально-еконо-
мічний розвиток держави, а також шляхи забезпе-
чення різновидів фінансової безпеки [1]. О.І. Уткіна 
проаналізувала необхідність таргетування інфляції в 
Україні, тобто необхідність уведення офіційного зна-
чення інфляції Національним банком України, опи-
сала передумови та наслідки введення цього монетар-
ного режиму. Я.О. Жаліло стверджував, що для подо-
лання інфляції потрібно застосовувати активну моне-
тарну політику. Як і О.І. Уткина він також дискутує 
про таргет та про його вплив на інфляційні процеси.  

Різноманіття підходів пов’язано з тим, що інфля-
ція у різні часові періоди була спричинена різними  
факторами внутрішнього та зовнішнього впливу, а від-
повідно й інструменти збалансування інфляційних 
процесів та подолання їх негативних наслідків у кож-
ному випадку різні. 

Метою статті є аналіз причинно-наслідкових  
зв'язків динаміки інфляційних процесів в Україні та 
імплементація зарубіжного досвіду застосування ін-
струментів антиінфляційної політики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інфляція 
як специфічна властивість паперових грошей відома 
вже кілька століть. Інфляція ‒ це знецінення грошей, 
що виявляється через зростання цін. Інфляція вимі-
рюється динамікою цін. Вона є обернено пропорцій-
ною величиною до цінової динаміки. Якщо впродовж 
року ціни зросли на 20 відсотків, то можна сказати, 
що на такий самий відсоток знецінилися гроші [2,  
с. 453]. У світі немає країни, яка б в останні десяти-
ліття тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфля-
ції. Інфляція призводить до різних наслідків для під- 
приємства, держави і домогосподарств, обумовлю-
ється чинниками впливу на всіх рівнях національної 
економіки, що відображено в моделі впливу інфляції 
на рівні національної економіки. Але оскільки в умо-
вах ринкової економіки національний продукт ство-
рюється на рівні окремого господарюючого суб'єкта, 
тобто економічне зростання їм і забезпечується, то  
і виконання функцій і завдань держави безпосередньо 
залежить від ефективності функціонування підприєм-
ства. При цьому добробут людини або домогосподар-
ства також залежить від ефективної діяльності суб'єк-
тів господарювання, особливостей і вчасності регулю-
ючих впливів державних органів. Важливою складо-
вою підвищення конкурентоспроможності підпри- 
ємств та його продукції слід визнати зміну якості про-
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дукції, і зміну ефективності виробника, які ґрунту-
ються на інноваціях та можуть забезпечити валютні 
надходження до бюджету. Наслідки дії інфляції харак-
теризуються такими показниками як: ВВП, частка 
збиткових підприємств, фінансовий результат до опо-
даткування, рівень рентабельності (збитковості) опе-
раційної діяльності підприємств, обсяг реалізованої 
промислової продукції, індекс споживчих цін. Оскі-
льки зміна доходів товаровиробників та витрат вироб- 
ництва відображається через обсяг реалізованої про- 

дукції (рис. 1), то слід відзначити певні особливості, 
які спостерігаються у промисловості. Так, у 2010 р. по-
рівняно з 2014 р. мало місце деяке збільшення обсягів 
реалізації продукції, а у 2015 р. різке збільшення да-
ного показника відбулось за рахунок підвищення цін, 
тобто під впливом дії інфляції. Така тенденція є нега-
тивною, оскільки дана тенденція ґрунтується також на 
структурі витрат підприємств, що складає ціну про- 
дукції та послуг, тобто включає підвищені ціни на си-
ровину та матеріали. 

 
Рис. 1. Обсяг реалізованої промислової продукції за період 2010-2017 рр., млн грн [3] 

 
У цілому варто відзначити, що за аналізований 

період найважчими для промисловості були 2010 та 
2013 рр. Саме за цей період спостерігається тенденція 
зниження практично всіх показників діяльності, що 
суттєво відкинуло галузі промисловості у розвитку на-
зад через відсутність коштів для забезпечення безпе-
рервності виробництва, диверсифікації продукції, 
здійснення модернізації та оновлення. Оскільки роз-
мір ВВП свідчить про здатність держави забезпечувати 
соціальний добробут суспільства за рахунок того, що 
вироблено на території країни, а його динаміка дозво-
лить прогнозувати можливості розвитку, то він потре-
бує додаткової уваги з позиції обґрунтування здійс-
нення ключових реформ. Якісну оцінку інфляції до- 
цільно проводити з позиції індексів цін споживачів та 
виробників промислової продукції в динаміці (рис. 2), 
що дозволить охарактеризувати їхню відповідність 
промисловій та ціновій політиці в економіці. Так, за 
2006 — 2014 рр. спостерігалася певна узгодженість у 
зростанні та падінні даних показників, що свідчить 
про те, що має місце відстрочена інфляція, ініційована 
зростанням витрат виробників промислової продукції, 
яка неминуче буде компенсована зростанням цін на 
споживчі товари та послуги.  

Разом з тим, у 2015 р. мало місце різке падіння 
індексу цін виробників промислової продукції на 6,2% 
порівняно з 2014 р., оскільки значно скоротився ви-
робничий попит та, як наслідок, виробництво даних 
товарів скорочується, що не дозволяє, навіть, отриму-
вати амортизацію в повному обсязі, знижуючи пер- 
спективи оновлення технологічних процесів. Індекс 
цін споживачів зріс за один рік майже на 20%, що ха-
рактеризує подальше зростання споживчого кошика, 
на який населення використовує свої заощадження та 
купує імпортні товари, в ціни яких включена ціна де-
вальвованої гривні. У 2016 р. індекс споживчих цін 
впав на 30,9%, відображаючи очікування населення 

стабілізації цін на товари та послуги, оскільки ціни на 
них вже мають граничні значення як до його купіве-
льної спроможності, так і наближення до закордонних 
аналогів, що загрожує вітчизняним товаровиробникам 
заміщенням їхньої продукції імпортною у більш ши-
рокому масштабі. Суттєве зниження індексу цін ви- 
робників промислової продукції на 19,2% спостеріга-
лося у 2017 р. порівняно з 2016 р., у той час, коли ін-
декс цін споживачів у 2017 р. зріс за один рік на 1,3%.  

Згідно прогнозів НБУ інфляційні процеси в Ук-
раїні починають скорочуватись слабкими темпами. 
Так прогноз з інфляції на 2017 р. складає 9,1% та у 
2018 році — 6% відповідно. Достатньо великий показ-
ник інфляції у 2017 р. пов’язаний з подвійним збіль-
шенням мінімальної заробітної плати.  

Проте у 2018 році інфляція повернеться до цент-
ральних значень цільового діапазону. У середньостро-
кових перспективах буде очікуватись стабілізація базо-
вої інфляції на рівні 5% на основі проведення ефек- 
тивної фіскальної та монетарної політики. Адміністра-
тивно-регульована інфляція виступатиме основним 
чинником зниження темпів інфляції у 2017-2018 рр., 
оскільки окремі тарифи вже були збільшені до об- 
ґрунтованого ринкового рівня. Аналізуючи інфляційні 
процеси в Україні, дослідники виділяють такі при-
чини: 

1. Науково-технічний прогрес не стоїть на місці, 
тому з роками технічне обладнання дорожчає і вини-
кає потреба оновлювання виробництва. Відповідно 
для цього потрібні додаткові кошти, це провокує по-
дорожчання грошових ресурсів, а також підвищує ін-
фляцію. 

2. Розширення банками кредитної діяльності. 
Якщо масштаби кредитування розширюються у сфері 
реальних потреб економіки, то це викликає посилення 
емісії кредитних грошей, а також призводить до зрос-
тання платоспроможного попиту. 
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3. Занадто великі інвестиції в одні сектори еко-
номіки, а в інші — недолік інвестицій, призводить до 
зайвого виробництва одних товарів і до нестачі інших. 
Через це з’являються диспропорції в економічній си-
стемі, а також і в галузі грошового обігу. 

4. Відсутність балансу між доходами та витра-
тами. У цьому випадку з’являється дефіцит бюджету, 
який призводить до зростання грошової маси, через 
виготовлення нових грошових знаків [9]. 

 

 
Рис. 2. Динаміка індексів цін споживачів та виробників промислової продукції за 2006 — 2017 рр., %  

(у цінах попереднього року) [3] 
 

На рис. 3 можна побачити динаміку рівня інфля-
ції України порівняно з країнами ЄС з 2009 по  
2017 рр. Інфляція в ЄС розраховується на основі гар-
монізованого індексу споживчих цін на товари та по-
слуги. Цей індекс розраховується однаковим методом 

у всіх країнах ЄС, використовуючи єдиний набір ви-
значень, а також список товарів і послуг. Розглянемо 
рівень інфляції на прикладі ЄС, який об’єднує 28 
країн (рис. 3) [12]. 

 

 
Рис. 3. Рівень інфляції України 2009—2017 рр., % 

 

Розроблено авторами на основі джерела [12]. 
 
Тож, у 2014 р. у ЄС зафіксовано дефляцію 

(0,09%), яка є протилежною інфляції. За даними 
2016 р. ЄС займає 5 місце за рівнем інфляції в світі. У 
результаті проведеного аналізу індексу інфляції можна 
зробити висновки, що для економіки сучасної України 
проблема інфляції є гострою актуальною, зростання 
цін на споживчі товари призводить до поглиблення 
негативних соціально-економічних наслідків. 

До негативних наслідків інфляційних процесів 
можна віднести зниження реальних прибутків насе-
лення, знецінення заощаджень. Для вітчизняної ін- 
фляції основними формами виявлення є підвищення 

цін на товари і послуги, зниження курсу гривні, зни-
ження купівельної спроможності населення, зрос-
тання заборгованостей по кредитам, збільшення дефі-
циту державного бюджету та інші форми [7, с. 20]. 

Тож, вважаємо, що в умовах євроінтеграційного 
курсу економічної політики України досвід європей-
ських країн та інших високорозвинених країн щодо 
встановлення контролю над інфляцією може бути ко- 
рисним для України, слід здійснити імплементацію 
досвіду регулювання інфляційних процесів в еконо- 
мічну політику України. У таблиці подано заходи, до 
яких вдавалися високорозвинені країни світу. 
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Таблиця 
Зарубіжний досвід методів антиінфляційного регулювання 

Методи Заходи антиінфляційного регулювання 

 
 
 
«Рейганоміка» 

Основні практичні заходи антиінфляційної політики звелись до зменшення дефіциту 
державного бюджету США за рахунок скорочення перш за все непродуктивних витрат. 
Так, Р. Рейган скоротив чисельність державного апарату на 100 тис. чоловік. Одночасно 
було вжито низку заходів з посилення мотивації до праці та проведено податкову ре-
форму, яка дала змогу корпораціям направити значні кошти на збільшення виробництва 
продукції та переоснащення виробництва. Усе це дало свої позитивні результати і вже 
в кінці 1980-х років інфляція в США знизилась до прийнятного рівня 4-5% річних [1]

«Нова Бразилія» Запроваджена на початку 90-х років минулого століття президентом Ф. Коллором. Вка-
зані заходи уряду Бразилії призвели до заморожування банківських вкладів. Більша 
частина грошової маси (до 80%) була вилучена з обігу на цілих 18 місяців. Усе це дало 
позитивні наслідки. Інфляцію в Бразилії було приборкано, а в економіці почалось певне 
пожвавлення [1, с. 6] 

Інфляційне тар-
гетування 

Режим, за якого держава, як правило, в особі центрального банку встановлює кількіс-
ний орієнтир (таргет) інфляції

Дефляційна по-
літика 

Передбачає проведення заходів у грошово-кредитній політиці щодо розвитку конку-
ренції, захисту внутрішнього ринку, залучення іноземних інвестицій, збільшення дохо-
дів та скорочення видатків державного бюджету

Політика дохо-
дів 

Передбачає фіксацію цін та замороження заробітної плати, а також її обмеження за 
допомогою податків 

 
В Україні досить важко запровадити всі інстру- 

менти з методів, які подані вище, тому що це досить 
затратний процес як в плані грошей, так в плані часу. 

Отже, вважаємо основними напрямами вдоско-
налення антиінфляційної політики в Україні повинні 
бути: 

1. Розробка комплексних державних програм  
розвитку галузей економіки, які сприяють створенню 
конкурентного, наукомісткого та високо-технологіч-
ного виробництва, особливо в агропромисловому ком-
плексі та ІТ-індустрії. 

Удосконалення монетарної політики Національ-
ного банку України, яка повинна полягати у кредиту-
ванні ефективного виробництва в пріоритетних секто-
рах економіки, застосування інструменту продуктив-
ної емісії (тобто випуску грошей, які мають спряму-
вання на розвиток реального виробництва), яка через 
кредитний канал сприяє зростанню виробництв, ім- 
портозаміщень, насиченню внутрішніх ринків вітчиз-
няними товарами, зростанню зайнятості та заробітної 
платні. Як результат, збільшення зайнятості та заро- 
бітної платні буде стимулювати попит виробництво на 
внутрішніх ринках, що збалансує розвиток внутріш-
нього ринку та стримує інфляцію [3, с. 14]. 

2. Проведення більш жорсткої антимонопольної 
політики держави. Як показав аналіз за минулі роки, 
монополізація виробництв в Україні залишилася до-
статньо високою, тому необхідно застосовувати нові 
методи для боротьби з монополіями. Антимонополь-
ний комітет повинен передбачати чіткий механізм по-
ділу підприємств, сформулювати принципи появи но-
вих учасників на ринках, регіональний або галузевий 
розподіл. Подібні реформи було здійснено на па- 
ливно-енергетичному ринку ЄС, які мають на меті по-
силити конкуренцію відносно постачання та розподілу 
енергоресурсів. Наприклад, пакет законів «Третій  
енергопакет», який містить правила та нормативи, що 
сприяють послабленню контролю постачальників за 
роздільними мережами та трубопроводами, які мають 
знаходитись у власності незалежних один від одного 
підприємств або операторів. Тобто, такі заходи зі сто-
рони держави посилять конкуренцію між підприєм- 
ствами у стратегічних галузях. Слід відзначити, що ре- 
 

алізувати такі ініціативи необхідно після створення 
якісних правових нормативів і механізмів [3, с. 21]. 

3. Стабілізація валютного ринку через реформи 
валютного, банківського та монетарного регулювання, 
які направлені на збалансованість розвитку валютного 
ринку, підтримку розвитку експортоорієнтованих ви-
робництв з високою доданою вартістю та створення 
позитивних стимулів для заведення в країну валютної 
виручки експортерів. 

4. Стабілізувати споживчий ринок за допомогою 
створення системи стимулювання розвитку малого  
бізнесу у сфері товарів і послуг. Доцільно ввести дер-
жавні кредити, які спрямовуються на оренду виробни-
чих будівель і приміщень, а також надання лізингового 
кредиту на оренду техніки та устаткування (з можли-
вістю послідовного викупу), а також здійснити страху-
вання малих підприємств на перші 5 років їх діяльно-
сті, коли ризики банкрутства є достатньо високими [3, 
с. 177]. 

Висновки. Таким чином, інфляція – це складний 
багатопрофільний процес, який впливає на ціноутво-
рення та завдає серйозної шкоди економіці країни. Ін-
фляція неодмінно призводить до кризи державних фі-
нансів. Через неї реальна вартість доходів бюджету по-
стійно зменшується, тому державі доводиться зменшу-
вати свої витрати.  

Дослідження інфляційних процесів в Україні та 
ЄС, дає можливість зробити висновок, що інфляційні 
процеси були спричинені низкою факторів та мають 
різні форми прояву. Критична ситуація в країні вима-
гає запровадження ефективних заходів щодо подо- 
лання інфляції із урахуванням зарубіжного досвіду, се-
ред яких: ліквідація тіньової діяльності в країні; кон- 
троль за грошовим обігом; подолання бідності; стабі-
лізація рівня цін. Тож перспективами подальших до- 
сліджень повинні стати інструменти прогнозування 
інфляційних процесів з розробкою засобів збалансу-
вання її наслідків. 

Заходи по оздоровленню фінансової ситуації в 
Україні дадуть позитивні результати лише за умови по-
чаткового, обов’язкового і суттєвого оздоровлення фі-
нансів базової ланки економіки — фінансів підпри-
ємств та організацій, ефективного стимулювання діло-
вої активності та підприємництва.  
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Надо искать смысл, который согласует все противоречия. Блез Паскаль 
 
Постановка проблемы. В современной науке об-

щепризнано, что в ней нет общепризнанной модели 
личности, что во многом способствует тому, что чело-
век как субъект хозяйственных трансформаций не 
знает самого себя, а потому не может разрабатывать 
плодоносные практические рекомендации по очелове-
чиванию глобальной кризисной действительности. 
представить новую научно-теологическую гипотезу об 
уномике человечности как фундаментальной специфике 
рода человеческого, в которой размышления формули-
руются в формате аргументации того, что человек есть 
Богом созданное существо, что человек — это дух, о чем 
широко писали религиозные философы Серебряного 
века. По сути, современная материально ориентиро-
ванная наука, основываясь на традиционно вменя- 
емом положении о том, что человек произошел от  
обезьяны, до сих пор насаждает искаженный формат  
социо-гуманитарной науки. Такой оглупляющий ракурс 
преграждает путь размышлений о поиске специфики 
внутренней природы человека, делает совершенно непо-
нятным вопрос (но он и есть заглавный для понимания 
человека!): как, каким образом человек произошел от 
обезьяны? Откуда появились те основания, качества, 
способности, специфика, которые свойственны именно 
человеку, но отнюдь не свойственны обезьяне? Эти во-
просы есть фундаментальные для понимания сути, 
природы человека как особого, специфического живого 
рода. 

Анализ последних исследований и публикаций. Се-
рьезное духовно-научное осмысление проблем совре-
менного кризисного глобального мира с точки зрения 
необходимости выживания человечества неизбежно 
предполагает углубление мышления к тем метафизи-
ческим и онтологическим основаниям человеческой лич-
ности и целостной ее деятельности, которые не под 
силу односторонней традиционной механико-матери-
алистической, целерациональной науке. Мир духов-
ный, в котором задается, формируется, становится и 
самореализуется единая глубинная триипостасная 
внутренняя духовно-био-социальная природа Чело-
Века [1] как личности, не может быть исследован при 
помощи традиционных, преимущественно исходящих 
из физики, методов анализа, применяемых к раскры-
тию тайн материи. Сам дух, духовность — субстанция 
идеальная, связанная с первосинкретичностью реально-
сти, которая исходно «оплодотворяет» все существу-
ющее и потенциальное, но и пронизывает-разверты- 

вается в неисчислимом множестве форм действитель-
ности.  

Специфика ситуации современного целостного 
миропостижения сводится к тому, что «ни наука, ни 
философия, ни религия не обладают монополией на 
изучение природы духа. Иное дело, что у теологии 
имеется огромный опыт в познании духа, а современной 
науке полезно вначале хотя бы его признать!» [2, с. 265] 
(выделено мной — Г. З.). Человек, благодаря своему 
дару сознания (включая пред- и сверхсознание) и спо-
собности его интуитивного подключения к Сознанию 
Вселенной, может «открывать» определенные реалии 
мира духа, но объять его полностью рационалистиче-
ским мышлением не способен. Между тем, истинная ре-
альность и «проживает» именно в сфере духа, который 
«летает, где хочет» и «творит, что хочет». «Человек 
должен знать духовный мир, чтобы согласно этому 
знанию определить своё участие в нём» [3, с. 82].  

Целью статьи является первичное обоснование 
гипотезы о том, что новая только зарождающаяся 
наука уномика призвана исследовать развертывание 
исходной специфики человеческого рода — человечно-
сти в хозяйстве как целостной сфере жизнедеятельно-
сти человека-личности. 

Основные результаты исследования. Критический 
анализ концепции социальной эволюции человека в онто-
генезе, исходящий из догмы о био-социальной сущности 
человека, о том, что все в человеке возникает из так 
называемого биокомплекса, позволил нам выдвинуть и 
дать первые обоснования гипотезы о том, что в чело-
веке как таковом заложен изначально потенциально код 
человечности, подобно тому как биологичность тела че-
ловека заложена в его геноме, который присущ всему 
роду человеческому и каждому его отдельному пред-
ставителю. При этом следует указать, что в науке в се-
редине 60-х годов прошлого столетия была выдвинута 
гипотеза о мемах, которые наследственно передают 
специфику социокультурых начал человеческой жизне-
деятельности. Здесь наблюдается некоторое сходство с 
коллективно бессознательными архетипами, которые 
исследовал К.-Г. Юнг. При этом он подчеркивал, что 
«речь идет не о расовой наследственности, а о харак-
теристиках, общих для всего человечества. Речь также 
идет не об унаследованных идеях, а о функциональной 
предрасположенности порождать такие же или очень 
похожие идеи. Позднее я назвал эту предрасположен-
ность архетипом» [цит. за: 4, с. 72]. 
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В нашем исследовании речь идет о том потенци-
альном внутреннем ключе, из которого и развертыва-
ется-развивается именно Чело-Век как лицо, обращен-
ное к вечным ценностям жизни. По сути, здесь мы 
углубляемся на новый наиболее сущностный онтологи-
ческо-сакральный уровень постижения человека, где 
скрывается исходная потенциальная синкретичность 
особого человеческого рода — человечность, которая в 
ходе развертывания жизнедеятельности каждого чело-
века должна проявляться во множестве форм живой 
действительности, способствующих становлению че-
ловечного человека — личности. Этот код человечности 
становится тем ключом, который открывает понимание 
главной специфики человека как выразителя целостного 
Универсума, где, отсвечиваясь друг в друге, взаимно 
функционируют и развиваются духовное, биологическое 
и социальное начала в жизнедеятельности челове- 
ческого рода.  

При этом наши дальнейшие поиски истинной 
специфики человека, кардинально отличающей его  
от всех иных живых родов и видов, позволили обра-
тить внимание на положение, сформулированное  
С. Н. Булгаковым в работе «Философия хозяйства», об 
универсе и человечности как духовной силе, единящей 
мир. Универс — «это изначальное, метафизическое 
единство человечества, эта человечность есть положи-
тельная духовная сила, действующая в мире, его единя-
щее начало» [5, с. 152] (выделено мной — Г. З.). Даль-
нейшие рассуждения позволили аргументировать по-
нимание о том, что человечность-универс — это то глу-
бинное сакрально-онтологическое вечное начало, исход-
ный код, где изначально «вмонтирована», «покоится» 
истинная природа человека-личности. Человечность-
универс является исконным единящим духовым началом 
развертывания человеческой реальности-мира, высту-
пает глубинным основанием предстоящего со-творче-
ства мира как процесса развертывания исходной син-
кретичности.  

Говоря о специфике человека великий философ  
М. Мамардашвили в своих работах очень много раз и 
по-разному аргументировал, что «человек не есть при-
рода», что «ситуация человека — это когда у него нет 
никаких гарантий, природных механизмов, способных 
помочь ему автоматически стать человеком». Объяс-
няется это тем, что «человек — это больше, чем пси-
хика: человек — это дух» (В. Франкл); что «мы не про-
сто биологические машины и высокоразвитые живот-
ные, но и безграничные поля сознания, превосходя-
щие пространство и время» (С. Гроф). Можно при- 
вести и много других подобных пониманий у различ-
ных авторов. Но все эти положения и их аргументации 
нисколько не убеждают материалистов-диалектиков. 

При этом нам необходимо со всей ответственно-
стью осознать, что одним из основных, фундамен-
тальных принципов новой постнеклассической чело-
векомерной науки является взаимодействие научного и 
вненаучного (философского, религиозного, образного, 
обыденного и пр.) знания, что позволяет не только 
лишь на словах стремиться к постижению целостной 
реальности, о чем более четырех столетий пустозвонно 
призывает традиционная диалектико-материалистиче-
ская наука, но включить в формат научного поиска ду-
ховный мир, где проектируется и сам материальный 
мир. 

Укажем на результаты исследований в формате 
новейшей человекомерной науки. Человечность не по- 

нята односторонней механико-материалистической 
науке, но новейшая человекомерная наука, к которой 
относится и геномика доказала, что, во-первых, геном 
шимпанзе сейчас расшифрован, на уровне ДНК он сов-
падает с нашим (человеческим геномом) на 96% [6,  
с. 99], то есть в человеческом геноме есть 4% его мощ-
ности, которые свидетельствуют об исключительной 
специфике человеческого рода. В результате расшиф-
ровки генома человека Фрэнсис Коллинз, физик и ге-
нетик, руководитель международного научного кол-
лектива, расшифровавшего геном человека, вполне 
осознанно написал, что «Как ни интересно сравнение 
геномов, оно не отвечает на вопрос, что такое быть 
человеком. На мой взгляд, у людей есть некоторые осо-
бенности, о которых нам никогда не сможет расска-
зать одна лишь последовательность ДНК, сколько бы 
мы ни собрали информации о биологических функ-
циях. Я говорю о Нравственном законе и поиске Бога. 
Если Бог не творил животных и человека по отдель-
ности, это не значит, что не Он — источник свойств, 
отличающих людей, и не Ему обязана своим суще-
ствованием Вселенная» [6, с. 110-111] (выделено 
мной — Г. З.). 

Во-вторых, следует напомнить, что при открытии 
Божественного Кода в 2004 году и в результате сопо-
ставления структуры ДНК с древними еврейским и 
арабскими алфавитами было подтверждено, что сози-
дающая сила Отца находится в нас и пронизывает весь 
окружающий нас мир. «Если использовать подсказки 
из мистической книги Сефер Йецира, мы обнаружим, 
что каждый элемент, составляющий нашу ДНК, соот-
носится с конкретными их буквами. В результате че-
ловеческая ДНК дословно прочитывается так: «Бог 
Вечный внутри организма» [7, с. 187] (выделено мной — 
Г. З.). 

В-третьих, исследования «пространства Козы-
рева» не просто показали связь развития действитель-
ности с тенденцией гуманизма, что аргументировал 
академик В. П. Казначеев, но они, по сути, как раз и 
помогли понять, что, с одной стороны, христианство 
воплощает именно духовную константу антропного 
принципа [8], предзаложенную в со-Вести человека, 
отражающей голос Бога как всеохватывающей Любви. 
С другой стороны, весьма интересными являются по-
следние результаты новейших исследований в области 
медицины и генетики. Речь идёт о результатах много-
численных экспериментов, выполненных в Институте 
клинической и экспериментальной медицины при 
Сибирском отделении РАН, которые позволили ака-
демику В. П. Казначееву обосновать вывод, что «живое 
вещество (Душа) сначала проектирует себя в виде го-
лографического полевого образа и на основании именно 
этого образа строит свое конкретное земное биохими-
ческое тело. Значит, есть две стороны жизни. И пер-
вая — та, полевая, голографическая сторона» [9, с. 8] 
(выделено мной — Г. З.).  

Академик П. П. Гаряев с коллегами эксперимен-
тально доказал, что такая голограмма возникает еще до 
появления на свет целостного организма, то есть, грубо 
говоря, информация, приходящая извне по отноше-
нию к эмбриону, заставляет его хромосомы создавать 
определенный волновой образ-голограмму, которая «дик-
тует делящимся клеткам, когда и куда должны расти 
ноги, руки, голова. Волновой образ заполняется мате-
рией, подобно тому, как литейная форма заполняется 
литьем». По сути тем самым практически подтвер- 
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ждена одна из самых красивых библейских легенд о не-
порочном зачатии: кто-то должен был направить вол-
новые голограммы, заставившие простые молекулы 
собраться в более сложные, вплоть до белков, ДНК и 
РНК и далее в сложный организм» [10, с. 164-165] (вы-
делено мной — Г. З.). 

Еще один факт, который в результате новейших 
экспериментов привел к пониманию того, что дух че-
ловека влияет на его тело посредством молекулы ДНК, 
он строит соответствующее себе тело (М. С. Гонча-
ренко). Но для раскрытия роли ДНК в этом процессе 
надо понимать, что, с одной стороны, в самой ДНК 
жизнь существует лишь в виде проекта [11, с. 171];  
с другой — в молекуле ДНК только 3-5% (у отдельных 
ученых речь идет о 10%) ее наполняемости содержит 
привычную наследственную информацию от 46 родитель-
ских хромосом (23 — от отца и 23 — от матери); а в 
95—97%, которые среди генетиков совсем недавно еще 
назывались «генетическим мусором», оказались тем ин-
формационно-волновым «геномом» (в нашей интер-
претации — уномом), в котором именно и заложена 
изначальная «программа»-«код» очеловечивания. Но ее 
надо вспомнить, понимать, уметь развернуть, чтобы 
человекопободное существо «стало», «припомнило» 
себя как Чело-Века — Лица, обращенного к Вечности, 
вечным ценностям.  

В этом плане мыслящими учеными начинает осо-
знаваться те понимания, которые открываются совре-
менной теологией и сводятся к тому, что «первона-
чальное отношение к Премудрости — в изумлении пе-
ред тем, что ею создано. Человеческий зародыш, зи-
гота, оплодотворенная яйцеклетка, устроены дивно 
прежде всего потому, что в них уже вложен, им послан 
в свернутом виде образ Божий со всеми его дарами и 
обетованиями… В видении Премудрости Бог отдает 
Себя Своему творению, одаривает его своими энерги-
ями, повсюду обнаруживает Свое присутствие. Пре-
мудрость открывает перед нами процесс творения, ко-
гда Бог «оплодотворяет» Своей памятью и любовью 
все, что Он вызывает из небытия» [12, с. 204]. 

Вначале было Слово. «Слово дает начало челове-
ческой жизни, несущей на себе Его отпечаток, ибо 
оно вселяется — не в сердце, а в материнскую утробу. 
Сколько раз говорится в Библии о благоутробии Бо-
жием, о Боге как о матери, и если не брать эти слова 
в их анатомическом, физиологическом смысле, то и 
сердце и утроба — это лишь разные обозначения ка-
кого-то глубинного, любящего и связующего начала — как 
в Боге, так и человеке.   

Всякий человек рождается малым, со строчной 
буквы «преданием», передающим подспудную память 
о своих предках, но и сохраняющим подспудную па-
мять о работе Слова Божия в нем, ибо без Него ничто 
не начало быть, что начало быть (Ин. 1, 2) (выделено 
мной — Г. З.). От Бога к человеку, в невидимое «изна-
чальное» начало его нисходит животворящая сила, и 
Кто-то, в какое-то выбранное Им время словом тво-
рит зачатие. Человека нет ни в семени мужчины, ни 
в яйцеклетке женщины, но стоит им соединиться, как 
творение, которому Бог предназначил быть, выйти из 
тьмы к свету, из Его замысла в нашу плоть, одевается 
кожей, становится Его образом» [13, с. 248-249] (выде-
лено мной — Г. З.). 

Но «ни право, ни наука не дают нам целостного, 
всеобъемлющего видения человека, изначально соотнесен-
ного со Словом, как бы вышедшего из Его вести и воли. 

В той вести, которая называется человеком, записано 
не только устроение его тела, кожи, мозга, сердца… но 
и «устроение» сердца духовного, вступающего в диалог 
со Словом, откликающегося или противящегося Ему, 
памятующего о Нем и обращающегося к Нему с вопро-
сом» [13, с. 252] (выделено мной — Г. З.). И «узнавая 
Господа, человек заново узнает и самого себя» [14,  
с. 296]. Человек как бы припоминает «оплодотворение» 
его Богом, заложенную в человеке весть, и узнает са-
мого себя. «Мы познаем себя тогда, когда открываем 
себя для тайны Божией, входящей в нас через молитву 
и образ» [15, с. 504]. 

Значение воспоминания или припоминания челове-
ком своих человечных начал-истоков пока в полной 
мере еще не осмысливается формирующейся постне-
классической человекомерной наукой. Но новую фунда-
ментальную возможность для самопостижения чело-
века именно и открывает взаимодействие научного и 
вненаучного знания в постижении целостной жизнедея-
тельности человека, который имеет единую триипо-
стасную — духовно-био-социальную природу, что реа-
лизуется в сводобно-ответственном творении хозяй-
ства.  

В постижении хозяйствотворения следует обра-
тить внимание на роль и значение внутренней памяти 
человека и его самопознавательной внутренней работе с 
ней. Суть такой работы сводится к тому, чтобы «осво-
бодить таящуюся в нас память, помочь ей пробудить в 
себе Слово, некогда обращенное в нас… [памяти] надле-
жит стать той «плотью ума», в которой «божественный 
глагол» становится словом, т. е. деянием нашей па-
мяти. Мы обретаем способность вспомнить Слово Бо-
жие, о котором, по плоскому, плоскому рассуждению, 
помнить никак не можем, ибо оно вошло и укоренилось 
в нас в час сотворения каждого человека, чтобы 
остаться навсегда нестираемым во всякой душе, даже 
и той, что одержима забвением. «Память, чреватая 
Словом», — целиком наша и уже не вполне наша, ибо 
она относится к тому сущностному онтологическому 
уровню в нас, на котором мы узнаем лик любви Божией, 
обращенный к нам» [16, с. 230] (выделено мной — Г. З.). 
Не о том ли в аспекте смыслопостижения человека и 
развертывания хозяйства, где новейшая современная 
наука, выявив информационно-волновой «геном» в моле-
куле ДНК, говорит о предначальных кодах человечности 
(мемы и уны), в которых исходно задана программа для 
«развертывания»-развития человека как личности?  

Когда-то Блез Паскаль совершенно обоснованно 
написал, что «надо искать смысл, который согласует 
все противоречия» [17, с. 90]. Наши более, чем 20-лет-
ние размышления и исследования привели к понима-
нию того, что именно человечность и открытие унома 
человечности — это тот сакральный код-ключ, кото-
рый не только согласует все противоречия, но и явля-
ется исходым импульсом для человеческой жизнедея-
тельности. 

Чело-Вечность!? Чело, лицо, Лик. Вечность — он-
тологическое начало, простирающееся сквозь все вре-
мена. Лик Вечности — Бог! Человек — образ и подобие 
Бога, но только потенциально: образ и подобие следует 
практически развернуть посредством жизнедеятельно-
сти в исходно духоносном плане. В ней человек само- 
постигает и самореализует свободу-ответственность 
как исток со-творчества бытия. Свобода-ответствен-
ность — исходная специфика, способность и мера дей-
ствия человека как особого живого рода. 
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Ключ человечности заложен в универсе-уноме 
Чело-Века, который изначально задает форму биоло-
гического (геном), а после биологического рождения 
начинает обретать форму культурно-социального (ме-
мон). Уном — духовно-онтологическое потенциальное 
«человеческое лицо», которое затем после биологического 
рождения про-является в социуме как внешней предпо-
сылке и формате развертки человечности. Качество со-
циума определяется мерой развертывания унома чело-
века в каждой личности.  

Уном предопределяет жизнеутверждающее и раз-
вертывающее восходящее живое движение к поступку, 
в котором всегда представлена триипостасность ду-
ховно-био-социальной внутренней природы человека. 
Уном — предначальное свойство-качество человечности, 
которое потенциально исходно задает специфику че-
ловека как особого сознательного биологического рода, у 
которого ценности жизнеутверждения развертываются 
в целостную хозяйственную жизнедеятельность через 
самопостижение и самореализацию своего свободно-от-
ветственного поступка-творчества.  

В уном каждого человека потенциально заложена 
духовно-нравственная константа антропного принципа, 
которая не просто определяет его физические кон-
станты, но изначально задает человеку его фундамен-
тально специфическое основание-свойство-качество — 
человечность. Она проявляется-наследуется в коллек-
тивном бессознательном — архетипе «свобода-ответ-
ственность». 

Уном характеризует именно то основание-каче-
ство, которое позволяет живому существу стано-
виться человеком. Упрощенно говоря, это можно объ-
яснить тем, что ни одна обезьяна, вовлеченная в про-
цесс «общения» и «научения» так и не стала человеком. 
Такое, казалось бы весьма примитивное понимание, 
явно и доказательно свидетельствует, что в человеке 
духовная ипостась его природы определяет его человеч-
ность, которая не присуща ни одному живому виду. По 
сути, человечность есть процесс истинной реализиза-
ции-развертывания духовно-нравственной, всеопределя-
ющей жизнь константы антропного принципа.  

Заложенный в информационно-волновое поле за-
чатия человека исходно-фундаментальный код чело-
вечности представляет уном — потенциальное универс-
качество жизненного процесса развертывания лично-
сти из оплодотворенной яйцеклетки. Это развертыва-
ние достигает своей высшей формы в каждом поступке 
личности, когда ее самореализация обретает личност-
ное качество свободы-ответственности, которая есть 
выражение со-Вести человека. 

Уном заключает и отсвечивает в себе геном — соб-
ственно биологическое и мемон — собственно культур-
ное, социальное в жизнеотправлении человека-лично-
сти, который имеет триипостасную духовно-био-соци-
альную природу. 

Уномика — новая судьбоносная наука о человечно-
сти, которая имеет своей целью исследовать и обос-
новывать благостный формат жизнедеятельности- 
поступка личности-микрокосма, исходя из понима-
ния-развертывания синкретичной размерности цен-
ностно-смыслового Универсума (макрокосма). Она яв-
ляется человекомерной наукой о самореализации це-
лостной личности в своем свободно-ответственном по-
ступке, который отражает-творит единичную ситуацию 
жизнедействия. 

Уномика как фундаментальная наука о самопости-
жении и самореализации личности становится основа-
нием познания универсумно-глобальной действительно-
сти в координатах ценностной рациональности, кото-
рая призвана задавать целерациональность для преоб-
разования-трансформации мира жизнедеятельности 
человечества как духовно-смыслового единства субъек-
тов хозяйствования.  

В этом плане уномика трансформируется в глоба-
листику как судьбоносную интегральную человекомер-
ную хозяйствоведческую науку, предмет которой за-
ключается в выявлении и обосновании смысло-благо-
несущих оснований жизнедеятельности человечества 
как духовно-спасительной свободно-ответственной 
планетарной общины (собора) жизнесохранения, а не 
простой суммативной совокупности «делков», стремя-
щейся к торговле и конкуренции как глобальным про-
цессам присвоения наращиваемой прибыли.  

Глобалистика требует духовно-нравственного фор-
мата смыслопостижения выживания человечества, ко-
торый должен фиксировать новое понимание развития 
современного мирового хозяйства как человекомерного 
комплекса. Она изучает продуктивные целостные прак-
тики человека-личности, призванные свободно-ответ-
ственно творить глобальный хозяйственный мир ради 
спасения и выживания человечества. 

Это есть самая общая формулировка предмета 
глобалистики, но именно в ней «схвачена» суть акту-
альной потребности-деятельности для дальнейшей 
жизнеутверждающей судьбы человечества. Если же 
глобалистику сводить лишь к техно-экономическому 
ракурсу (ресурсу) рассмотрения жизнедеятельности че-
ловеческого сообщества, то истинный смысл глобаль-
ного хозяйствотворения неизбежно теряется, искажа-
ется, ибо односторонность всегда чревата разрывом, 
распадом, умерщвлением живого органичного единства 
бытия. Поэтому-то собственно и сама глобалистика 
уже не собственно наука в традиционном понимании, 
но нечто намного большее и сущностнее в миропости-
жительном значении и практическом хозяйственном 
жизнетворении.  

Основная специфика формирующейся глобали-
стики как понимание целостной сферы глобальной ре-
альности-действительности — мирового хозяйства со-
стоит не в самой ее научности, а в мудрости жизне-
творения. Без мудрости невозможно говорить о гармо-
ничности, счастьи и процветании. Поскольку же муд-
рость, мудролюбие предстают философским осмыслением 
жизни, то вполне закономерно, что главной метамето-
дологией глобалистики как постижения целостного 
глобального мира является философия хозяйства, пред-
метное, методологическое и смысловое пространство 
которой предстает как динамическая иерархия, образу-
емая общением трех миров: «экономика — жизнь (хо-
зяйство) — мудрость». 

При этом базисным феноменом в неолиберальной 
парадигме науки является экономика. Но глобальный 
кризис во многом развивается из такой господствую-
щей тенденции, когда финансово-интеллектуальная 
власть стремится к всеобщему господству над челове-
ком и обществом. Но жизнь четко диктует, что для 
своего самосохранения господство экономики является 
вредоносным основанием-фактором кризисной действи-
тельности. Жизнь и ее сохранение требует от чело-
века/человечества мудрости как господства духовной 
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власти. Уномика и глобалистика могут размышляю-
щему человеку подсказать мудрые решения и действия 
для выживания человечества.  

В коридоре мудрости «глобалистика выглядит 
судьбоносной дисциплиной, и мир будет таким, каким 
будет глобалистика» (М. И. Чешков). Но для глубинно-
всестороннего формирования и понимания глобали-
стики как судьбоносной науки этого тезиса совершенно 
недостаточно, ибо сама глобалистика будет такой, ка-
кой её создает человек-личность, обладающая целост-
ным человечным мировоззрением.  

Поэтому ценностно и целенаправленно размыш-
лять о глобальности и глобалистике необходимо в бла-
гостном человечном формате, где человек не вме-
ненно-упрощенно, схематично-манипулятивно вос-
принимается как средство, пусть даже интеллектуаль-
ное, наращивания прибыли и капитала, но как высшая 
цель (само)развития, являясь творчески-ответствен-
ным ядром человекомерного комплекса — хозяйства: 
будь-то семья, ее хозяйство, фирма или мировое хо-
зяйство. Понять это возможно, если уномика вооружит 
человека, желающего жить, знаниями его внутреннего 
духовного мира, в котором находятся сакральные коды 
и ключи жизнеутверждающего спасения человека/чело-
вечества от апокалиптического кризиса-лабиринта гло-
бализма. 

Выводы. Сегодня начинает формироваться новая 
интегральная наука — Уномика [18] — наука о развер-
тывании унома человечности как фундаментальной 
специфики человеческого рода в процессе жизнедея-
тельности личности. Ее размышленческий формат 
позволяет осмыслять и понимать сотериологические, 
жизнеспасительные прозрения, которые становятся 
возможными благодаря тому основному принципу но-
вой человекомерной науки, который требует взаимо-
действия научных и вненаучных, прежде всего религиоз-
ных знаний. Более того, расшифровка генома человека, 
а ныне и формирующаяся уномика позволяет с пол-
ным правом утверждать, что новейшая наука предстала 
расшифровкой божественных чертежей Творения.  
И «если мы ловим свою особую версию истины в науч-
ную сеть, не надо удивляться, что нам не попадаются 
доказательства существования Духа» [6, с. 174] (выде-
лено мной — Г. З.). Но эти доказательства проясняются 
по мере перехода от традиционной исходно умертвля-
ющей диалектики, «работающей» на разрыв реально-
сти, к истинному методу постижения мира и целост-
ного человека-личности — Триалектике [19]. Она по- 
зволила открыть возможность вводить в новую науку 
триипостасное человекомерное измерение миропости-
жения, где дух, духовность предопределяют возмож-
ность гармонизации общественных отношений в фор-
мате развертывания унома человечности как особой 
сущностной специфики рода человеческого в мире 
живого. Поскольку хозяйство понимается как целост-
ная сфера жизнедеятельности, жизнеотправления це-
лостного человека — личности, то в формате уномики 
и личностной методологии должна формироваться 
спасительная антикризисная стратегия духовно-но-
осферо-устойчивого хозяйственного развития, в фор-
мате которой должен прописываться актуальный сце-
нарий национального управления и возрождения ради 
благоносных реформ для украинского народа. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК КВІНТЕСЕНЦІЯ ТЕОРІЇ ДОБРОБУТУ1 
 

Вступ.
1
 Ключовими проблемами економічної  

науки залишаються питання побудови цілісної сис-
теми економічних понять, досліджень зростання сус-
пільного і особистого добробуту з точки зору співвід-
ношення нормативних основ добробуту; інституцій-
них умов; розподілу, накопичення та присвоєння ба- 
гатства; загальних і специфічних законів виробництва 
в різних соціально-економічних системах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре- 
тичні аспекти добробуту мають тривалу історію роз- 
витку, але до теперішнього часу не існує єдиного по- 
гляду. Теоретичні надбання про уявлення добробуту 
складається з безлічі гіпотез, концепцій, які висвітлю-
ють різні аспекти формування індивідуального та сус-
пільного добробуту. 

Аналіз економічної природи і чинників, що за-
безпечують суспільний добробут у досконалій конку-
рентній економіці висвітлено в працях А. Сміта, Д. Рі-
кардо. Проблемам індивідуального добробуту приді-
ляли особливу увагу маржиналісти К. Менгер, Е. Бем-
Баверк, У. Джевонс, Л. Вальрас. Вагомий внесок в 
оцінці та вимірюванні індивідуальної корисності досяг 
засновник неокласичного напряму А. Маршалл. А. Пі-
гу обґрунтував ефективність регульованого розподілу 
суспільного продукту. Проблеми співвідношення ін-
дивідуального та суспільного добробуту досліджені 
А. Бергсоном, А. Лернером, О. Ланге, К. Ерроу, 
П. Самуельсоном, А. Сеном. 

Орієнтуючись на надбання досліджень за даною 
темою, робочою гіпотезою статті є положення про те, 
що розроблені положення в руслі інституціональної 
теорії2 дозволять пояснити широкий спектр явищ сус-
пільного життя, а саме як інституції змінювали світо-
сприйняття суспільства, тим самим формуючи уяв-
лення про добробут. 

Мета статті полягає у виявленні закономірностей 
впливу інституцій на формування світосприйняття су-
спільства, тим самим доведення висунутої гіпотези 
про те, що інституціоналізм є квінтесенцією теорії  
добробуту. 

Виклад основного матеріалу. У 2009 році Міжна-
родною комісією з вимірювання економічного та со-
ціального прогресу3 було видано звіт, в якому наводи-

                                                
1 Дослідження виконано в рамках науково-дослідної 

роботи молодих учених НАН України 2019-2020 рр.  
«Інтерналізація негативних зовнішніх ефектів старопро-
мислових моделей виробництва» (№ держреєстрації 
0119U102555). 

2 Маються на увазі фундаментальні положення ін-
ституціональної теорії, які враховують специфіку еконо-

лось уніфіковане поняття добробуту, що відповідає су-
часним уявленням про зміст цієї категорії. Згідно з  
висновками комісії, добробут це комплексний показ-
ник, що включає: матеріальні життєво необхідні стан-
дарти; здоров’я; освіту; особисті інтереси та види дія-
льності, включаючи працю; право політичного голосу 
та управління; соціальні зв’язки та взаємовідносини; 
навколишнє середовище; безпеку [1]. Об’єктивно, на-
ведені характеристики добробуту можна розділити на 
дві складові — матеріальну і соціальну. Особливістю 
матеріальної складової добробуту є ярко виражений 
характер благ (відчутні предмети потреби людини), 
тоді, як соціальна складова походить від системи уяв-
лень в середині суспільства.  

Від початку зародження людства, матеріальна 
складова добробуту була апріорним явищем, що похо-
дило від фізіологічних потреб людини. Із розвитком 
суспільної комунікації виникло явище соціального до-
бробуту, яке згодом набуло широкого змісту. З точки 
зору антропології, першопричиною появи соціального 
добробуту стала здатність людини до усвідомлення 
глибоких причинно-наслідкових процесів природи.  

Характерною особливістю еволюції людського 
роду є глибока трансформація ментального світогляду, 
чого не спостерігалося в процесі еволюції решти видів 
тварин. Успадкувавши від свого прадавнього пра-
щура — шимпанзе, примітивні (подібні до тваринних) 
форми буття, людина розвинула їх до складних мен- 
тальних конструкцій, що зрештою визначило вектор 
розвитку людини, як біологічного виду. На думку ево-
люційних-біологів, передумовою такого розвитку була 
здатність шимпанзе до глибокої міжособистісної ко-
мунікації.  

Як й у решти тварин, життєдіяльність шимпанзе 
спрямована на здобуток їжі, забезпечення безпеки та 
розмноження. Однак шляхи, якими послуговуються 
види задля досягнення таких цілей, істотно різняться. 
Унікальною особливістю шимпанзе є здатність до 
створення складних соціальних груп, де максимізація 
задоволення потреб відбувається за рахунок не лише 
прямих, а й опосередкованих механізмів комунікації 
(непрямого впливу). Наприклад, деякі шимпанзе, по-
бачивши їжу, намагаються відволікти увагу своїх това-
ришів, щоб непомітно дістатися та привласнити їжу 

мічної поведінки господарюючих суб'єктів, характерис-
тики зовнішнього середовища та особливості ресурсів, 
що використовуються. 

3 Міжнародна комісія, мета діяльності якої полягає 
у напрацюванні критеріїв оцінки економічної діяльності 
та соціального прогресу без урахування фактору ВВП 
країн. 
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собі. Решта тваринного світу, за такої ситуації, колек-
тивно споживають їжу або борються за неї. Тобто, без-
посереднім об’єктом впливу для решти тваринного 
світу є їжа, а не інші особи. Як протидію непрямим 
механізмам впливу, шимпанзе вибудовують соціальні 
стандарти, що формалізують модель суспільної пове-
дінки. Наслідком недотримання таких стандартів є со-
ціальна ізоляція порушника. 

Фактор соціальної комунікації, успадкований 
прадавньою людиною від шимпанзе, став визначаль-
ним для розвитку виду. Пережитий досвід соціальної 
комунікації періоду еволюції привів до усвідомлення 
людиною переваг колективної дії 1. Відтепер, людина 
розуміла, що наслідком спільної діяльності є максимі-
зація задоволення індивідуальних потреб (більше їжі, 
колективна безпека, вища вірогідність розмноження 
тощо). Однак такі переваги створили нові проблеми, 
які залишаються актуальними й дотепер. Мова йде про 
справедливий розподіл суспільних здобутків. 

Попри усвідомлення ефективності колективної 
дії, людину як правило не задовольняла її частка су- 
спільного продукту. Витоки такого незадоволення 
мали психологічний та соціальний характер: психоло-
гічний — людина схильна перебільшувати свій внесок 
у спільну справу, що зумовлює невдоволення її част-
кою суспільного продукту; соціальний — маючи уяв-
лення про непрямі механізми впливу (обман, прово-
кація, маніпуляція, скриті дії тощо), людина допускає, 
що може бути ошуканою при розподілі суспільного 
продукту. Відповіддю на соціальний характер невдово-
лення стала інституціоналізація суспільства. 

Небажання бути ошуканими2, спонукало людей 
до пошуку моделі соціального реагування на подібні 
дії. З огляду на те, що механізм непрямої дії прадав-
ньої людини мав складний характер (складніший ніж 
у шимпанзе), виявлення його ускладнювало індивіду-
альною заангажованістю поглядів. Наприклад, маючи 
на меті неправомірне заволодіння часткою суспільного 
продукту, людина може поширювати серед суспільства 
недостовірну інформацію, що начебто інша особа  
таємно заволоділа її майном. Маючи гіпотетичне уяв-
лення про можливість використання механізмів не-
прямої дії з обох сторін (винна сторона зацікавлена у 
приховувані своїх дій), суспільство делегує повнова-
ження щодо встановлення істини по цій справі третій 
стороні. У первісних суспільствах родового типу3 цю 
функцію виконував старійшина роду. Раціональність 
такого вибору обумовлював той факт, що старійшина 
роду був спільним предком для всіх членів суспільства, 
а отже мав незаангажований погляд (принаймні тео-
ретично) на питання справедливого впорядкування 
життя суспільства. Реальної влади така людина не 
мала, однак його авторитет як найстарішого спільного 
предка змушував членів суспільства добровільно під-
корятися його волі.  

Із розширенням родових суспільств (збільшення 
кількості членів) старійшина втрачав легітимність ре-
презентації інтересів всього роду4. Наслідком цього 

                                                
1 На відміну від інших видів тварин, які діють ко- 

лективно на інтуїтивному рівні. 
2 Доведено, що психологічно, для людини важли-

віше не бути ошуканою, аніж мати можливість когось 
ошукати самій. 

3 Перша відома форма організації до 20 чоловік, де 
всі члени суспільства перебували у родинних відносинах. 

стало відокремлення окремих груп за критерієм  
близькості родових відносин. Групи розселювались 
поблизу одна від одної, створюючи осередки поселень, 
мешканців яких ментально об’єднувало усвідомлення 
спільного походження. Інституціональна організація 
таких поселень не змінювалась5, допоки вони не сти-
калися із іншою (чужою) родовою групою, що мала 
аналогічні суспільні порядки. Зіткнення неспорідне-
них родинних груп зумовлювало конфлікти, які мали 
психологічне та соціальне походження: психоло- 
гічне — відсутність спорідненості, викликало почуття 
загрози та недовіри до сусіднього суспільства; соціа-
льне — авторитет старійшини роду (юрисдикція у су-
часному розумінні цього слова) не поширювався на 
сусіднє суспільство, що унеможливлювало мирне уре-
гулювання суперечок. Внаслідок протистояння, спо- 
рідненні локальні родові групи (що ведуть свій родовід 
від спільного предка) об’єднувалися у племінні су- 
спільства, що давало їм змогу ефективніше мобілізу-
вати ресурс для боротьби. 

Наслідком об’єднання споріднених родових груп 
у племінне суспільство стала зміна інституційної орга-
нізації. Функції впорядкування суспільного життя 
були делеговані вождеві племені, який обирався ста-
рійшинами локальних родинних груп. Так, зазнала 
змін форма легітимізації влади, що відтепер походила 
не від рівнопропорційної спорідненості із членами су-
спільства, а від рівнопредставницьких функцій суспі-
льних осередків, інтереси яких репрезентували старій-
шини роду.  

Із розширенням меж суспільства та зміною  
форми його впорядкування змінився моральний імпе-
ратив суспільства. Під моральним імперативом су- 
спільства мається на увазі ментальна конструкція, що 
спонукає індивідів до співпраці на альтруїстичній ос-
нові6. Сам собою моральний імператив не є абсолют-
ним спонукальним чинником, він лише доповнює 
(або частково замінює) матеріальні стимули. Так, чле-
нів родового суспільства спонукало до співпраці (вза-
ємодопомоги) усвідомлення прямої спорідненості, 
тоді як племінні суспільства знаходили джерело нат-
хнення (до співпраці) у спільному походженні від єди-
ного предка. Однак значимість (вагомість) таких спо-
нукальних чинників залежала від ступеню матеріаль-
них втрат, завданих співпрацею. Тобто, людина нада-
вала значення спорідненості, допоки певною мірою 
були задоволені її матеріальні потреби. У випадку кри-
тичного незадоволення матеріальних потреб людина 
відмовлялася від морального імперативу. Спонукали її 
до цього підсвідомі (психологічні) та свідомі (соціа-
льні) чинники: підсвідомі — критичне незадоволення 
потреб спричиняло підсвідоме зміщення уваги у бік 
матеріальних благ; свідомі — критичне незадоволення 
власних матеріальних потреб, наводило людину на  
думку, що моральний імператив не «працює» (інші 
члени суспільства не дотримуються його). 

Постання морального імперативу, як прямого на-
слідку інституціоналізації суспільства, стало квінте- 

4 Певні групи людей ставали ближчими у родовому 
відношення, аніж інші. 

5 На чолі локальної групи перебував старійшина 
роду, який забезпечував справедливий розподіл суспіль-
них здобутків.  

6 Без матеріальних стимулів та загрози застосування 
насильства. 
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сенцією людського добробуту (у сучасному розумінні). 
У доінституціональні часи (примітивні суспільства) 
добробут людини сприймався виключно у матеріа- 
лістичному контексті (їжа, безпека, розмноження 
тощо). Із постанням перших ментальних конструкцій, 
прийнятих членами суспільства як моральний імпера-
тив, добробут став набувати духовних ознак (відпові-
дальність, альтруїзм, піклування тощо)1. 

Опанування землеробства та виникнення осілих 
поселень збільшило масштаби інституціоналізації су- 
спільства та, як наслідок, посилило значення мораль-
них імперативів. Землеробство давало змогу забезпе-
чити продовольчі потреби суспільства за рахунок від-
носно малої кількості праці. В результаті цього вини-
кав надлишок трудових ресурсів, який спрямовувався 
до діяльності, пов’язаної із забезпеченням решти сус-
пільних потреб. У свою чергу індивіди, що були за-
йняті у землеробстві, звільнялися від такої діяльності 
(із правом отримання здобутих благ). Так, постав пер-
винний поділ праці. 

Первинний поділ праці (як й подальший) розми-
вав уявлення щодо справедливості розподілу суспіль-
ного продукту. Якщо у мисливсько-збиральних суспі-
льствах внесок кожного індивіда у спільну справу  
можна було оцінити на основі власного досвіду2, із по-
ділом праці такий критерій оцінки зникав. Незнання 
сторонньої справи наштовхувало людей на думку, що 
їхній внесок у спільну справу більший, аніж їхня  
частка здобутку. За таких умов моральний імператив 
щодо походження від спільного предка поступово 
втрачав функцію спонукального чинника. Людина по-
чинала усвідомлювати, що спільне походження не га-
рантує справедливого поводження по відношенню до 
неї, й тому припиняла керуватися імперативом у  
власних діях. 

Попри занепад морального імперативу, суспіль- 
ства пізньої племінної доби залишались організова-
ними, оскільки, внаслідок первинного поділу праці, 
виникла нова форма впорядкування суспільного жит-
тя, поза рамками морального імперативу. Як зазнача-
лось раніше, первинний поділ праці давав змогу нако-
пичувати великі обсяги продовольства за рахунок ма-
лої кількості праці. Здобуте продовольство розподіля-
лося поміж двома умовними групами суспільства: ре-
місниками, які забезпечували непродовольчі матеріа-
льні потреби суспільства; воїнством, що дбало про 
безпеку3. У свою чергу, кожна із цих груп забезпечу-
вала потреби землеробів та обмінювалась продуктами 
(послугами) між собою. Матеріальна основа продукту 
(відчутність) уможливлювала натуральний обмін між 

                                                
1 Певні духовні ознаки людського добробуту були 

притаманні примітивним суспільствам, але коло осіб, що 
його зумовлювали (люди до яких застосовувалась певна 
дія, що у підсумку приводила до відчуття духовного доб-
робуту) обмежувалось близькими родичами. 

2 Займаючись спільною справою, кожен член су- 
спільства був впевнений у тому, скільки зусиль необхідно 
витратити для отримання того чи іншого продукту.  

3 Такий поділ на групи є умовним. Оскільки існу-
вали різні суспільства, де ремісники та воїни займалися 
землеробством, а землероби приймали участь у війнах. 
Попри це, у структурі суспільства відбувалося переті-
кання ресурсу між цими групами, навіть, якщо вони мали 
неявний характер. Наприклад, приймаючи участь у вій-
ськовій компанії, землероб тимчасово ставав воїном й за-

землеробами та ремісниками, тоді як умовна значи-
мість послуг воїнства нівелювала його позиції як сто-
рони обміну. Не маючи матеріальних наслідків власної 
діяльності, воїнство споживало суспільний продукт на 
безособовій основі. Тобто, споживання воїнства не 
було пропорційним його матеріальному внеску у су- 
спільний продукт. Така система стала результатом до-
мовленості суспільства щодо матеріального утримання 
воїнства в обмін на безпеку. Повноваження щодо  
розподілення суспільного продукту для потреб воїн- 
ства, а також право на його використання, були деле-
говані вождеві племені. Таким чином, вождь племені 
фактично отримував у власне розпорядження частку 
суспільного продукту та право використання сили. 
Саме це право вождя було використано задля упоряд-
кування суспільного життя при занепаді марального 
імперативу. Членів суспільства під загрозою насиль- 
ства змушували дотримуватися встановлених порядків. 

Слід зауважити, що за відсутності поділу праці, 
право вождя на застосування сили мало лише номіна-
льний характер. Тобто, це навіть не можна було б на-
звати правом, а лише ініціативою, яку мали б підтри-
мати інші члени суспільства. Воїн був самодостатньою 
фігурою (у матеріальному плані), а отже не мав мате-
ріальних стимулів йти проти волі більшості. З огляду 
на те, що кожен воїн дотримувався такої позиції, були 
відсутні механізми силового примусу. З постанням по-
ділу праці, воїнство набуло залежності від суспільного 
продукту, а отже від волі вождя, який розподіляв цей 
продукт. Ризикуючи залишитись без засобів існування 
та зазнати насильства з боку інших солдат (за невико-
нання наказів), воїн був вимушений підкорятися волі 
вождя. 

Централізація влади, що базувалась на продуку-
ванні надлишку суспільного продукту4 через поділ 
праці, зумовила появу потужних мілітаристичних пле-
мен. Такі племена завойовували сусідні суспільства, 
остаточно нівелюючи моральний імператив, що базу-
вався на походженні від спільного предку. Так, по- 
стали перші монархічні держави, де влада правителя 
(упорядкування суспільного життя) підтримувалася 
силою, а легітимність обумовлювалась спадковістю.  

Попри високу концентрацію влади в руках пра-
вителя, її неможна було назвати абсолютною. Унаслі-
док розростання меж суспільства, виникали локальні 
осередки влади. Вони формувалися переважно із воїн-
ства, яким у винагороду за службу, надавалось право 
управління певними територіями5. Маючи у своєму 
розпорядженні певну частку суспільного ресурсу, ко- 

безпечувався продовольством за рахунок працюючих зе-
млеробів. Те саме стосувалося й ремісників. Існували су-
спільства, де воїни мали самі забезпечувати свої потреби 
(продовольство, зброя тощо). Однак такі воїни, як вина-
городу за свій привілейований стан, отримували у влас-
ність більший виробничий ресурс. У таких суспільствах 
перетікання ресурсу між групами відбувалось неявно. 
Тобто, шляхом відчуження на користь воїнства ресурсу 
іншої групи.    

4 У даному контексті під надлишком мається на увазі 
різниця між загальним обсягом виробленого продукту та 
загальним споживанням суспільного продукту особами, 
які його виробляють. 

5 Робилось це не із благородних мотивів правителя, 
а із міркувань раціонального упорядкування життя на 
зростаючих теренах держави. 
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лишнє воїнство1 отримувало потенційну можливість — 
консолідованими зусиллями спрямовувати цей ресурс 
супроти влади монарха. Так, постав впливовий клас — 
аристократія, яка виконувала ключову функцію впо-
рядкування суспільного життя монархічних держав2. 

Не менш важливу роль у впорядкуванні суспіль-
ного життя відігравав новопосталий клас — духовен- 
ство. Піднесення цього класу, обумовлювала природна 
схильність людини до містифікації свого буття, що за-
клало основу для формування релігій. Підпорядкову-
ючи власні дії релігійним канонам, суспільство сфор-
мувало для себе моральний імператив (релігію). Релі-
гія, являла собою ментальну конструкцію, в основі 
якої знаходилась віра у надприродні сили, які можуть 
винагородити та покарати людину, в залежності від її 
поведінки. Маючи монополію на трактування релігій-
них канонів, духовенство ставало важливим актором3 
впорядкування суспільного життя, що визначало його 
впливовість. Схиляючи на свій бік духовенство, мо-
нарх очікував, що інтерпретацію релігійних канонів 
буде наближено до моделі світського впорядкування 
(наприклад, канонічне підтвердження того, що за  
певних умов застосування сили не суперечить релігії). 
Крім того, духовенство визначало релігійну легітим-
ність монарха.  

Теоретично, аристократична та духовна моделі 
впорядкування суспільного життя були антагоністич-
ними одна до одної, оскільки, більшість релігій за- 
суджувало силовий примус людини до дії4. Однак на 
практиці ці моделі були взаємодоповнюючими. Там, 
де не спрацьовував моральний імператив, застосову- 
вався силовий примус. 

Отже, як показує досвід переходу суспільств ро-
дового типу до монархічних держав, інституціоналіза-
ція зумовила виникнення моральних імперативів, які 
в свою чергу змінили примітивне (тваринне) сприй-
няття добробуту людиною. На етапі зрілого родового 
суспільства, матеріальна задоволеність індивіда почала 
поступатися відчуттю морального задоволення від до-
помоги ближньому та напівсвідомому очікуванню зу-
стрічної дії від нього. В умовах племінного суспіль- 
ства, сутність морального імперативу залишилась не-
змінною, змінилась лише форма взаємосприйняття ін-
дивідів. Постання монархічної держави знівелювало 
значення попереднього морального імперативу, на- 
давши йому релігійного змісту. Від цього часу посили-
лось значення духовної складової добробуту, яка ви- 
тісняла (особливо у християнстві) матеріалістичні за-
доволення. Яскравим прикладом таких змін стала по-
ява чернечих організацій, які сприймали добробут пе-
реважно у контексті духовних благ. 

Інституціоналізація суспільства, внаслідок якої 
постали монархічні держави, зумовила стрімкий роз-
виток5 господарської діяльності. Особливо помітним 

                                                
1 У деяких суспільствах воно не припиняло викону-

вати свої функції. 
2 Існували держави, де вплив аристократії був міні-

мальним. Так, наприклад у монархічному Китаї, функцію 
впорядкування суспільного життя на локальних рівнях 
виконували державні чиновники. 

3 У соціологічному сенсі цього слова. 
4 На локальному рівні аристократ мав ресурс та  

повноваження до силового примусу. 
5 До появи монархічних держав, суспільство перебу-

вало у відносно статичному стані (у господарському  
сенсі) на протязі 40 тис. років. 

цей процес був у країнах, де після постання первинних 
монархічних держав, спостерігалася динамічна інсти-
туціоналізація суспільних порядків. Намагаючись під-
порядкувати ресурси держави власним інтересам, мо-
нарх надавав аристократії певні свободи урядування на 
локальному рівні, схиляючи її таким чином на свій бік 
(Західна Європа). У іншому випадку, монарх під за-
грозою застосування сили, змушував аристократію до 
непрямого підпорядкування належного їм ресурсу  
власним інтересам (Китай).  

Подальший розвиток суспільств мав нелінійний 
характер. Динаміка інституціоналізації визначалася 
часом, географічним положенням, войовничими сусі-
дами, випадковими подіями тощо. Однак саме у се- 
редньовічній Європі склались обставини, що зумо-
вили радикальні зміни інституційного устрою держав.  

Надання представникам аристократії свобод уря-
дування на локальному рівні сприяло розвитку госпо-
дарської діяльності6 та забезпечувало певну лояльність 
до монарха. Однак згодом ставало очевидним, що ари-
стократичні свободи несуть загрозу існуванню монар-
хії. Свобода локального урядування у поєднанні із еко-
номічним зростанням збільшувала потенційну загрозу 
консолідованого застосування зрослої сили супроти 
влади монарха. Із метою запобігання такому розвитку 
подій монархи сприяли розвитку вільних міст (міста 
наділені Магдебурзьким, Любецьким, Гамбурзьким 
правом тощо)7, які у разі конфлікту, мали протистояти 
консолідованим силам аристократії.  

Ліберальне впорядкування соціально-економіч-
ного життя вільних міст зумовило появу заможних під-
приємців (Буржуа, Третього стану), які за сукупністю 
наявного у власному розпорядженні суспільного ре- 
сурсу мали потенціал для протистояння, як супроти 
аристократії, так й проти корони. Зрештою, буржуа 
вибороли для себе право участі у державній політиці 
(через революцію або шляхом поступок з боку ко-
рони), де згодом здобули домінуючу роль.  

Отримавши доступ до державної політики, бур-
жуа почали лобіювати інтереси свого класу, що поля-
гали у забезпеченні вигідних умов для підприємни- 
цької діяльності. Вигідні умови, на ряду із відносно 
вільною конкуренцією серед підприємців, стимулю-
вали інвестиційно-інноваційну діяльність в економіці. 
Як наслідок, виникли нові моделі масового виробни-
цтва, які спричинили небачене досі зростання вироб-
ництва продуктів вжитку8.  

Попри певне підвищення матеріального добро-
буту, зумовленого зростанням виробництва продуктів 
вжитку, більша частина суспільства відчувала зни-
ження власного загального добробуту. Незважаючи на 
певне підвищення власного споживання у порівнянні 
із попереднім періодом (доіндустріальним), робітники 
та селяни відчували матеріальне незадоволення. Пара- 

6 Розглядаючи підконтрольні ресурси, як власне го-
сподарство, аристократи намагалися впроваджувати  
ефективні моделі господарювання. 

7 Вільні міста — це територіальні утворення, де еко-
номічна діяльність, майнові права, суспільно-політичне 
життя та статус громадян регулювались власною систе-
мою юридичних норм. 

8 У тексті наведено дещо спрощену інтерпретацію 
передумов зростання виробництва. 
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доксальним є те, що рівень матеріального незадово-
лення був вищім, ніж у попередньому періоді. Причи-
ною цього є той факт, що матеріальна складова доб-
робуту напівсвідомо сприймається людиною як відно-
сна величина. Тобто, рівень матеріального задово-
лення залежить від співвідношення власного матеріа-
льного добробуту до добробуту решти суспільства. 

Історично склалось, що аристократія мала вищій 
матеріальний добробут. За тисячоліття цей факт гли-
боко укорінився у свідомості простого люду, що ніве-
лювало сприйняття аристократії, як об’єкту для спів-
відношення матеріального добробуту. Крім того, до- 
ступ до класу аристократії був обмеженим1, що ство-
рювало ілюзію «природного стану речей» в суспіль- 
стві2. Зростання матеріального добробуту серед пред-
ставників непривілейованого класу зламало уявлення 
про «природний стан речей». Моральний імператив — 
релігія, почав втрачати своє значення, оскільки «пра-
вовірні», незаможні верстви суспільства не могли 
знайти пояснення «вибірковому сходженню благ»3. 
Відтак, серед незаможних верств населення почало на-
зрівати відкрите невдоволення суспільними поряд-
ками, що несло із собою загрозу існуванню усталеного 
інституційного устрою. 

Із послабленням релігії, як морального імпера-
тиву та поступовим занепадом інституту феодалізму, в 
суспільстві утворювався мотиваційний (у контексті су-
спільної співпраці) вакуум. На зміну суворому дотри-
манню релігійних канонів та відданості інтересам  
феодала прийшло прагнення рядових членів суспіль- 
ства до максимізації задоволення власних матеріаль-
них потреб. Як наслідок, суспільне сприйняття добро-
буту ставало більш матеріалістичним. Ситуацію змі-
нила Французька революція 1789 — 1799 рр., яка кон-
солідувала суспільство у боротьбі із монархією. Три-
вала спільна боротьба утворила ілюзію спільної долі її 
учасників, яка переросла у ментальну конструкцію 
єдиного «тіла» нації. Так, постав і згодом поширився 
на інші країни (у результаті Наполеонівських воєн) 
моральний імператив — націоналізм, ідея якого поля-
гала у співпраці широких верств суспільства заради во-
звеличення їхньої нації. 

Попри сприйняття європейськими суспільствами 
ментальної конструкції щодо єдиного «тіла» нації, 
ранній націоналізм виявився слабким моральним ім-
перативом, аби нівелювати значення нерівномірного 
розподілу суспільного продукту зростаючої економіки. 
На цьому ґрунті зародилася альтернативна модель 
впорядкування суспільного життя, ідея якої полягала 

                                                
1 Рядові члени суспільства мали мало шансів отри-

мати аристократичні привілеї.   
2 Незмінність інституційної моделі впорядкування 

суспільного життя на протязі багатьох поколінь закладало 
у свідомість людей уявлення щодо безальтернативності 
їхнього буття. 

3 У цьому вислові криється діалектичне протиріччя. 
За релігійними канонами, людина має відмовитися від 
матеріальних благ на користь духовних. Із цього вихо-
дить, що справжня правовірна людина не мала би перей-
матися відсутністю зростання власних матеріальних благ. 
Однак більшість у суспільстві (за винятком фанатиків), 
як винагороду за дотримання релігійних канонів, очіку-
вала отримати відчуття загального добробуту. Тобто, за-
гальне відчуття щастя та задоволення. Із зростанням ма-
теріального добробуту серед деяких членів непривілейо-
ваного класу решта суспільства не відчувала загального 

у фактичній прив’язці частки суспільного продукту до 
безпосереднього внеску праці індивіда. Так, постала 
ментальна конструкція — соціалізм, яка у деяких сус-
пільствах (Росія, Китай, В’єтнам, Куба тощо) пере- 
росла у моральний імператив. 

Поставши перед загрозою радикального націона-
лізму та соціалізму, традиційні суспільства4 виробили 
ментальну конструкцію — лібералізм. На противагу на-
ціоналістичній уніфікації5 та соціалістичній інтерна- 
ціоналізації6, лібералізм пропонував індивідуалізм, як 
ефективну модель впорядкування суспільного життя. 
На думку теоретиків лібералізму, саме індивідуалізм, 
підкріплений правом власності та свободою вибору, 
створює передумови для справедливого розподілу су- 
спільного продукту. Намагаючись звести лібералізм в 
ранг морального імперативу, панівна коаліція7 тради-
ційних суспільств керувалася власними інтересами. 
Навіювання думки про те, що кожен індивід є відпо-
відальним за рівень власного матеріального добробуту 
(оскільки теоретично він мав рівні можливості із ін-
шими), створювало ілюзію справедливості розподілу 
суспільного продукту, а отже послаблювало тяжіння 
населення до націоналістичного та соціалістичного 
устроїв. На додачу, наприкінці ХІХ ст. традиційні су-
спільства почали запроваджувати практику перерозпо-
ділу суспільного продукту через оподаткування госпо-
дарської діяльності, що знижувало соціальну напругу 
серед незаможних верств населення. 

На початок ХХ ст. у світі утвердилось три типи 
суспільства, де домінували націоналістичний (Німеч-
чина, Італія, Японія, Іспанія, Угорщина), соціалістич-
ний (СРСР) та ліберальний (США, Франція, Британія, 
Швейцарія) моральні імперативи. Наразі не існує ви-
черпних емпіричних свідчень щодо ефективності на-
ціоналістичних держав. Нетривалий період їхнього іс-
нування (20 — 30 років) не є показовим для оцінки. 
Щодо соціалістичних держав (які не поєднували в собі 
ліберальні ідеї), історія показує недієвість морального 
імперативу в довгостроковій перспективі. Це поясню-
ється тим, що моральна складова добробуту соціаліс-
тичних держав8 мала тимчасовий характер, оскільки 
від початку виходила із матеріалістичних мотивів. 
Тобто, громадянин соціалістичної держави ладен був 
поступитися частиною власного матеріального добро-
буту на користь поточному моральному задоволенню 
від очікування майбутніх матеріальних благ. Із часом, 
коли очікування не справджувалися, моральний імпе-
ратив занепадав (втрачалась духовна складова добро-
буту). Наслідком розчарування громадян ідеєю соці- 

задоволення. Не бажаючи бачити реального матеріально-
організаційного внеску підприємців у справу виробни- 
цтва, незаможні верстви суспільства підозрювали підпри-
ємців у несправедливому поводженні по відношенню до 
них. 

4 Класово розшаровані суспільства без ярко вираже-
ної ідеології. 

5 Формування єдиної нації, що домінує над іншими. 
Домінуюча нація тяжіє до соціально-економічної одно- 
рідності її представників. 

6 Формування суспільства без національних ознак, 
де всі індивіди мають рівні обов’язки. 

7 Термін уведений Дугласом Нортом, Джоном 
Уоллисом та Барри Вайнгестом. Позначає групу замож-
них осіб (олігархів), що впливає на державну політику. 

8 Віра у рівність та спільну працю заради «світлого» 
майбутнього. 
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алістичного імперативу (спільна праця заради світлого 
майбутнього) стало тяжіння до лібералізму, який де-
кларував індивідуальну відповідальність за власне май-
бутнє. 

У сучасному світі, лібералізм, як ментальна кон-
струкція, домінує у більшості суспільств. Одні зводять 
його в ранг морального імперативу, інші визнають як 
усталений порядок1, треті беруть за основу вектору  
розвитку. Популярність лібералізму, походить від пси-
хологічного тяготіння людини до свободи дій, навіть 
якщо воно несе за собою персональну відповідальність 
(психологічний фактор неприйняття лібералізму). Як 
показує історичний досвід пізньоплемінних сус-
пільств, тяготіння людини до свободи дій наштовхува-
лося на загрозу насильства. Внаслідок придушення ін-
дивідуальних свобод виникало ментально залежне су-
спільство2, що зрештою зумовило появу колективіст-
ських моральних імперативів (релігія, націоналізм, со-
ціалізм). Попри популярність лібералізму, небагатьом 
суспільствам світу вдалось розірвати ланцюг менталь-
ної залежності. Як наслідок, на сьогодні у більшості 
країн світу лібералізм виступає радше як декларація, 
аніж як моральний імператив. 

Оцінюючи вплив колективістських моральних ім-
перативів на сприйняття добробуту суспільством, слід 
зауважити, що не лише відчуття очікування майбут-
нього блага3 знижувало значення матеріальної складо-
вої добробуту. Важливу роль відігравало місце індивіда 
в ієрархії суспільства. Як писав Йозеф Шумпетер у 
своїй відомій книзі «Капіталізм соціалізм і демокра-
тія», для рядового громадянина соціалістичного су- 
спільства медаль за здобутки може мати більше зна-
чення, аніж високі матеріальні блага для капіталіста 
[2]. Із цього випливає, що в умовах домінування соці-
алістичного морального імперативу психологічне задо-
волення від визнання може переважати матеріальне 
задоволення потреб. 

На відміну від колективістських моральних імпе-
ративів лібералізм пропонував своїм послідовникам 
апріорну форму психологічного задоволення. Тобто, 
моральний добробут, що виражався у відчутті свободи 
дій, від початку був даністю, а отже, не потребував ем-
піричного підтвердження дієвості. У багатьох випадках 
(революційна Франція, Веймарська Німеччина, США 
періоду великої депресії) цього фактору було достат-
ньо, аби забезпечувати суспільний порядок в умовах 
дефіциту матеріальних благ.  

Недоліком лібералізму, як моделі впорядкування 
суспільного життя, є його локальна орієнтованість. 
Тобто, від початку ідеї лібералізму орієнтовані на ін-
дивіда, а не на суспільство в цілому4. Теоретики кла-
сичної та неокласичної шкіл економіки знаходять у 
цьому свої переваги, стверджуючи, що у глобальному 
масштабі індивідуальна діяльність схильна до саморе-
гулювання (принцип невидимої руки Адама Сміта). 
Однак, на практиці, саморегулюючі механізми час від 

                                                
1 Не маючи глибокої віри в ідею індивідуалістичних 

свобод, деякі суспільства визнають лібералізм, як ефек- 
тивний інструмент збереження суспільного порядку. 

2 Від волі монарха, прихильності священика, під- 
тримки співвітчизників. 

3 Віруючі люди, як винагороду за дотримання релі-
гійних канонів, очікували «сходження благодаті». Націо-
налісти очікували майбутнього перерозподілу ресурсів на 
користь домінуючої нації. Соціалісти декларували модель 

часу дають збій, чим зумовлюють суспільне тяжіння до 
колективістських методів впорядкування життя. 

Балансування між прихильністю ідеям індивідуа-
лізму та колективізму стало визначальним чинником 
формування теорії добробуту. Розглядаючи добробут 
через призму цінностей утопічних форм буття5 (ко- 
лективіських та індивідуалістичних), теоретики нама-
галися виокремити елементи людської природи, які на 
їхню думку, є визначальними чинниками морально-
матеріалістичного задоволення. Так, теолог Томмазо 
Кампанелла та соціаліст-утопіст Етьєн-Габрієль Мо-
реллі наголошували, що стримуючим фактором інди-
відуального добробуту, є природна заздрість людини 
до більш заможних та більш шанованих членів су- 
спільства. На основі цього аргументу дослідники роб-
лять висновок, що максимізація суспільного добро-
буту має відбуватися через зрівняння матеріального та 
соціального стану громадян [3]. Утилітарист Джеремі 
Бентам розглядав добробут як різницю між задоволен-
ням та стражданням. На його думку, кожна людина 
здатна зважувати ці складові, обираючи оптимальне 
співвідношення. Суспільний добробут Бентам розгля-
дав з точки зору морально-матеріалістичного внеску 
кожного окремого індивіда, що цілком відповідає ідеї 
лібералістичного устрою суспільства [4]. Адам Сміт до-
повнив бачення Бентама, наголошуючи на тому, що 
індивідуальні прагнення до задоволення потреб мають 
позитивний вплив на суспільство в цілому [5]. Під- 
тримуючіи в цілому лібералістичні ідеї, Леон Вальрас 
зауважував, що індивідуалістична діяльність може зу-
мовлювати посилення соціальної нерівності. За таких 
умов, високий суспільний добробут є неможливим ап-
ріорі6. З огляду на це, Вальрас вважав за доцільне дер-
жавне втручання у процеси розподілу суспільного про-
дукту [6]. Поділяючи думку Вальраса, Артур Пігу об-
ґрунтував ефективність регульованого розподілу су- 
спільного продукту. Пігу зауважив, що одиниця про-
дукту переспрямована від багатого індивіда до неза- 
можного задовольнить потреби останнього у більшій 
мірі, аніж втратить перший. Виходячи з цього, А. Пігу 
зробив висновок, що суспільний добробут (матеріаль-
ний) досягне свого максимуму, коли матеріальні блага 
всіх членів суспільства матимуть рівну граничну кори-
сність [7].  

Висновки. Отже, історичний аналіз показує, що 
намагання приборкати людську природу (непрямі дії 
та насильство), привели до появи норм та правил, які 
визначали характер взаємодії між членами суспільства. 
Норми та правила, або інституції у сучасному розу-
мінні цього слова, змінювали світосприйняття су- 
спільства, тим самим формуючи уявлення про добро-
бут. Квінтесенцією уявлень про соціальний добробут 
(особливо на ранніх етапах) були моральні імперативи, 
генезис яких обумовлювався інституційним середови-
щем певного суспільства. Як наслідок, постали суспі-
льства із диверсифікованим розумінням добробуту, що 
вплинуло на переконання про справедливість та  

суспільства, де матеріальні потреби кожного індивіда бу-
дуть задоволені максимальним чином. 

4 Декларуючи індивідуальні свободи людини, лібе-
ралізм не визначає організаційної моделі суспільства. 

5 Ідеалістичний суспільний устрій, образ якого є 
квінтесенцією моральних імперативів. 

6 Такий висновок є об’єктивним як із лібералістич-
ної (що тяжіє до матеріалізму), так і соціалістичної (що 
тяжіє до соціального статусу) точок зору. 
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ефективність існуючих моделей впорядкування суспі-
льного життя. Із часом інституціоналізація набувала 
динамічного характеру, поширюючи ідеї за межі сус-
пільств засновників. Перебуваючи під впливом сто-
ронніх інституційних ідей, теоретики добробуту нама-
галися спроеціювати їх на наявні суспільні порядки. 
Як наслідок, теоретики виводили абстрактні інститу-
ційні моделі, які, на їхню думку, мали максимально 
забезпечити суспільний добробут. У даному контексті 
розуміння добробуту ставало квінтесенцією інститу-
ційної моделі, тобто походило від характеру норм  
і правил. 
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НОВА ЕКОНОМІКА ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ  
ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. На сьогодні, звичайний 

економічний прогрес вже не здатен задовольнити по-
треби мільйонів людей та ставить під загрозу можли-
вість майбутніх поколінь задовольняти свої. У ХХІ 
столітті існують чіткі ознаки того, що глобальна еко-
номіка не може просуватися далі за звиклими 
шляхами промислового зростання, не закінчившись 
катастрофою. Очевидно, що неможливо і надалі вико-
ристовувати той об’єм ресурсів, як 20, 50, 100 років 
тому. Проблема посилюється глобальними енергетич-
ними, продовольчими та фінансовими кризами та  
підкреслюється постійними попередженнями світових 
вчених про перехід людством низки планетарних кор-
донів та екологічних меж. Сьогодні уряди різних країн 
шукають ефективні шляхи виходу з цих криз, одно- 
часно враховуючи екологічні межі, зелену економіку 
(у різних її формах) та пропонують як засіб для онов-
лення розвитку національної політики та міжнарод-
ного співробітництва сталий розвиток [3, с. 6]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Першим 
дослідженням тенденцій і перспектив сталого роз- 
витку займався Герман Дейлі [1]. Пізніше підходи до 
забезпечення сталого розвитку визначали такі зару- 
біжні вчені, як А. Лейзеровіч [20], Р. Кейтс [20],  
Т. Перріс [20], Дж.М. Хулс [21], Г. Паулі [6]. Серед 
вітчизняних вчених аналізом цілей сталого розвитку та 
можливостей їх підтримки займались M. Згуровський 
[23], І. Вахович [22], З. Герасимчук [22]. 

Мета статті — обґрунтувати роль, тенденції та  
перспективи нової економіки для досягнення цілей 
сталого розвитку та виявити можливості її імплемен-
тації в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий 
розвиток передбачає застосування довгострокового 
комплексного підходу до розвитку та досягнення здо-
рової громади шляхом спільного вирішення еконо- 
мічних, екологічних та соціальних питань, уникаючи 
при цьому надмірного споживання основних природ-
них ресурсів. Його метою є задоволення сьогоднішніх 
потреб, без шкоди для завтрашнього дня, досягнення 
рівноваги та гармонії між стійкістю довкілля та еконо-
мічною і соціально-політичною стійкістю. Зважаючи 
на значну роль економічної діяльності у спричиненні 
швидких змін в екологічній системі, існує нагальна 
потреба у більш інтенсивній інтеграції економіки до 
основ сталого розвитку та пришвидшеної інтеграції 
сталого розвитку до основ економіки. 

Відповідно до традиції, започаткованої Гароль-
дом Готеллінгом (1931), природа вважається особли-
вою формою капіталу. Поняття «природного капіталу» 
почало чіткіше визначатися з кінця 1990-х років  

і стало частиною теорії неокласиків щодо економіч-
ного зростання. Ця гіпотеза передбачає нарощення та-
кої кількості капіталу, створеного людиною, який 
зможе компенсувати зменшення кількості природного 
капіталу, аби забезпечити підтримку виробничого по-
тенціалу та добробуту людства у майбутньому. За сло-
вами Роберта Солоу, така заміна відбувається з часом: 
теперішнє покоління споживає "природний капітал", 
але взамін передає більше виробничих потужностей у 
вигляді запасів, знань та навичок майбутнім поколін-
ням [4]. 

Враховуючи поняття природного капіталу та вза-
ємодоповнюючи його іншими факторами, Герман 
Дейлі у 1990 році визначив такі принципи екологічної 
економіки: 1) темпи розвитку відновлюваних природ-
них ресурсів повинні дорівнювати швидкості їх від- 
новлення; 2) коефіцієнт викидів відходів повинен до-
рівнювати рівню асиміляції навколишнього середо-
вища, в якому вони зберігаються; 3) природні ресурси, 
що не відновлюються, повинні експлуатуватися з тією 
ж швидкістю, з якою вони замінюються на відновлю-
вані ресурси. Звідси походить модель "міцної стійко-
сті", яка базується на необхідності з часом підтриму-
вати запас "критичного природного капіталу", необ- 
хідного для майбутніх поколінь [1]. 

У 2015 році для визначення напрямків сталого  
розвитку сучасності на Саміті ООН були ухвалені цілі 
сталого розвитку (ЦСР), які ще називають “Глобаль-
ними цілями” — це загальний заклик до дій, спрямо-
ваних на те, щоб покінчити з бідністю, захистити пла-
нету і забезпечити мир і процвітання для всі людей у 
світі. ЦСР працюють у дусі партнерства і прагматизму, 
і спрямовані на правильний вибір з метою стабільного 
підвищення якості життя для майбутніх поколінь. 
Вони містять чіткі орієнтири та цільові показники, які 
всі країни мають запровадити відповідно до власних 
пріоритетів і екологічних проблем світу загалом. ООН 
визначає 17 цілей сталого розвитку: 

1. Подолання бідності. 
2. Подолання голоду. 
3. Міцне здоров’я. 
4. Якісна освіта. 
5. Гендерна рівність. 
6. Чиста вода та незалежні санітарні умови. 
7. Відновлювана енергія. 
8. Гідна праця та економічне зростання. 
9. Інновації та інфраструктура. 
10. Скорочення нерівності. 
11. Сталий розвиток міст та спільнот. 
12. Відповідальне споживання. 
13. Боротьба зі зміною клімату. 
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14. Збереження морських екосистем. 
15. Збереження екосистем суші. 
16. Мир та справедливість. 
17. Партнерство заради стійкого розвитку [17]. 
Варто зазначити, що невід’ємним для підтримки 

вищезазначених цілей сталого розвитку є створення 
такої економіки, яка зможе забезпечити нові способи 
економічного життя, зберегти Землю та її ресурси, а 
також надати можливість людям задовольняти власні 
потреби та потреби інших. Нова економіка повинна 
підкреслювати необхідність переходу від економічної 
системи, орієнтованої на державу та бізнес, до сис-
теми, орієнтованої на соціум.  

Для оцінки сталого розвитку можна використати 
два загальні показники: індекс розвитку людини та ве-
личину екологічного сліду. Індекс розвитку людини 
(HDI) застосовується для вимірювання добробуту лю-
дей та дозволяє відслідковувати тривалість життя, до-
ступ до освіти та доходи населення певної країни. 
Екологічний слід, у свою чергу, надає можливість ви-
міряти величину попиту людства на природній капі-
тал. Поєднання цих двох показників забезпечує чіткі 
мінімальні умови для глобального сталого розвитку. 

В Україні індекс HDI з роками зростає та показує 
позитивну тенденцію підвищення рівня розвитку ук-
раїнців (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Індекс HDI України, 1996-2019 

Авторська розробка на основі джерела [17]. 

 
Так, індекс HDI в Україні у 2019 році становить 

0,751 та вказує на високий рівень розвитку української 
нації. На рис. 2 видно, що найвище значення індексу 
HDI мають Норвегія (0,953), Швейцарія (0,944), Ав- 
стралія (0,939). Найнижчі значення зафіксовані серед 
таких країн, як Чад (0,404), Південний Судан (0,388), 
Нігерія (0,354) [17]. 

Україна залишається однією з найбільш енерге-
тично насичених країн та має найвищу енергоємність 
серед держав, що входять до Енергетичного Співтова-
риства. Останніми роками в Україні було здійснено 
багато змін та покращень щодо енергетичної політики 
та стратегій захисту навколишнього середовища. Ук-
раїна продовжує долучатися до процесів міжнародної 
екологічної політики, зокрема у вуглецевій сфері, 
проте скорочення викидів парникових газів у довго-
строковій перспективі все ще залишається проблемою 
для нашої держави. 

За даними аналітичного центру Global Footprint 
Network, біоємність України на душу населення скла-
дає 2,8 га, а екологічний слід на душу населення дося-
гає позначки 2,9 га, при цьому дефіцит біоємності ста-
новить 0,1 га (рис. 3) [13]. За індексом екологічної ак- 
тивності, розрахованим Єльським університетом, Ук-
раїна посідає 44 місце у рейтингу 180 країн.  

 
 

Рис. 2. Індекс HDI за країнами світу, 2019 

Авторська розробка на основі джерела [17]. 

 
 

 
 

Рис. 3. Екологічний слід vs Біоємність  
(на душу населення), Україна, 1996-2016 

Авторська розробка на основі джерела [13]. 

 
При цьому з рис. 4 видно, що Україна поступово 

вдається до щорічного скорочення викидів вуглецю, а 
також зменшує інтенсивність енергетичної суміші. 
Впродовж 2014 і 2015 років Україна знизила викиди 
вуглецю на 12,1 і 19,5% відповідно. 

За статистичними даними, найбільшим джерелом 
викидів парникових газів в Україні є енергетика (35%), 
сільське і лісове господарство (24%) та промисловість 
(18%) (рис. 5). 
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Рис. 4. Викиди вуглецю, Україна, 1996-2016 
Авторська розробка на основі джерела [13]. 

 

 
 

Рис. 5. Викиди в атмосферу, Україна, 2018 

Авторська розробка на основі джерела [13]. 

 
У таких умовах, аби бути спроможною підтриму-

вати цілі сталого розвитку, Україна може застосову-
вати низьковуглецеву стратегію, яка акцентує увагу на 
уникненні вирубки лісів та використанні коштів для 
забезпечення низьковуглецевого економічного роз- 
витку нових галузей. Низьковуглецева стратегія вима-
гає дій у таких сферах, як інвестування в низьковугле-
цеву економічну інфраструктуру, сприяння інвести-
ціям та зайнятості в економічних секторах з низьким 
вмістом вуглецю, стале управління економічними  
секторами, зокрема у лісовому господарстві та гірни-
чій справі і підвищення людського капіталу та ство-
рення нових можливостей для залежних від лісу гро-
мад [10]. Окрім того, у проекті Стратегії сталого роз-
витку України до 2030 передбачається зміна структури 
експорту та перехід від сировини та продуктів первин-
ної переробки до продукції та послуг з високою дода-
ною вартістю. Такі заходи допоможуть значно скоро-
тити споживання енергії на одиницю ВВП, а частка 
чистої енергії, що утворюється, буде постійно зрос-
тати, витісняючи в першу чергу традиційні технології, 
що дозволить скоротити викиди парникових газів в  
атмосферу [2, с. 5; 16].  

Передбачається, що економічне зростання Укра-
їни буде базуватись на зеленій економічній моделі, яка 
слугує важливим інструментом сталого розвитку. Не-
зважаючи на те, що концепція зеленої економіки лише 
нещодавно здобула значну міжнародну увагу, науковці 
протягом декількох десятиліть обговорювали та аналі-
зували можливості її впровадження, особливо у галузі 
екології та екологічної економіки. Приведені різнома- 
нітними міжнародними організаціями та об’єднан- 

нями визначення поняття «зелена економіка» систе-
матизовані у таблиці. 

 
Таблиця 

Визначення терміну «зелена економіка» відповідно  
до різних джерел 

Джерело Визначення 

ЮНЕП Зелена економіка — економіка, що 
приводить до поліпшення добро-
буту людини та соціальної справед-
ливості, одночасно значно зменшу-
ючи екологічні ризики та екологі-
чні дефіцити [16] 

Green 
Economy 
Coalition 

Зелена економіка — економіка, яка 
забезпечує кращу якість життя для 
людства в екологічних межах пла-
нети [19] 

ОЕСР Зелена економіка — це сприяння 
економічному зростанню та розви-
тку, що забезпечує здатність приро-
дних активів продовжували нада-
вати ресурси та екологічні послуги, 
на які покладається наше благопо-
луччя [10] 

National 
Strategy for 
Sustainable 
Development 

Зелена економіка передбачає відме-
жування процесу виснаження ресу-
рсів і впливу на навколишнє сере-
довище від економічного зростання 
[19] 

Авторська розробка на основі джерел [10, 16, 18, 19].  

 
Ініціатива зеленої економіки включає шість ос-

новних сфер, що охоплюють широкий спектр законо-
давства, політики, національних і міжнародних про-
грам та проектів (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Сфери зеленої економіки 

Авторська розробка на основі джерела [5]. 

 
Проаналізувавши публікації різноманітних все- 

світніх організацій та об’єднань (зокрема таких, як 
Stakeholder Forum, Green Economy Coalition, МТП, 
МКП), що займаються вивченням і впровадженням  
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політики сталого розвитку, можна виділити такі прин-
ципи зеленої економіки: 

• підтримка цілей сталого розвитку; 

• створення зелених робочих місць; 

• ефективне використання ресурсів та енергії; 

• повага до планетарних та екологічних меж; 

• оцінка економічного розвитку не лише за ба-
зовими показниками; 

• захист біорозмаїття та екосистеми; 

• скорочення бідності, забезпечення добробуту 
та соціального захисту населення; 

• демократична, прозора та стійка влада, верхо-
венство права [9]. 

Разом із тим, ОЕСР визначає вісім інструментів 
політики зеленого зростання, до яких належать: сер-
тифікація сталого виробництва та торгівлі; реформу-
вання субсидій; платежі за використання ресурсів еко-
системи; екологічна фіскальна реформа; зелені енер-
гетичні інвестиційні рамки та стимули; інклюзивне зе-
лене соціальне підприємництво; сталі державні заку-
півлі; зелені інновації [10]. 

У якості ще одного підходу до глобального ста-
лого розвитку можна виокремити впровадження си-
ньої економіки. Синя економіка полягає у переході від 
дефіциту до достатку шляхом системного проекту-
вання, заснованого на законах природи, пов'язуючи 
різні продуктивні процеси та використовуючи місцеві 

ресурси та робочу силу. У концептуалізації синьої еко-
номіки багаторазові вигоди приносять користь місце-
вій економіці, що приводить до більшого процвітання 
людини. Гюнтер Паулі, засновник концепції, наголо-
шує, що прийняття принципів синьої економіки до-
зволить створити стійкі й інноваційні бізнес-моделей 
та додаткові робочі місця, підтримуючи цілі сталого 
розвитку. Автор пропонує інновації, які передбачають 
каскадування поживних речовин, енергії, та матерії 
для ефективного генерування більших доходів, досяг-
нення більшої зайнятості та соціального капіталу в по-
рівнянні з тими, що отримуються в результаті ведення 
основного бізнесу. З економічної точки зору, така  
кластеризація і каскадність означають, що дефіцитні й 
дорогі матеріали та продукти, які є вкрай необхід-
ними, стануть набагато доступнішими та дешевшими 
[6, с. 277-279]. 

Поєднання основних особливостей розглянутих 
вище економік надає змогу створити нову економку 
України, впровадження якої забезпечить підтримку 
ЦСР. Такий підхід дозволить здійснити ефективний 
перехід до сталого розвитку та імплементувати най-
продуктивніші інноваційні моделі та стратегії. Риси, 
перейняті від низьковуглецевої, зеленої та синьої еко-
номік, на які нова економіка України зможе поклада-
тись у здійсненні сталого розвитку економіки і сус- 
пільства, систематизовані на рис. 7. 

 
 

 
 

Рис. 7. Поєднання особливостей низьковуглецевої, зеленої та синьої економік  
для створення нової економіки України 

Авторська розробка. 
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переробку скла, металу, пластмас та електронного об-
ладнання для заохочення фірм до залучення у відпо- 
відні галузі переробки. Допоміжні ринкові інстру- 
менти для переорієнтації фірм та споживачів можуть 
бути застосовані в секторі електроенергії, наприклад, 
для заохочення приватних осіб та фірм інвестувати у 
відновлювані джерела енергії системи та ставати неза-
лежними її виробниками [8]. 

Інструментами для кращого обліку використання 
природного капіталу та впливу на екосистеми можуть 
бути податкова політика, політика видатків, цінова по-
літика. Для підтримки переходу до екологічної еконо-
міки держава може встановлювати екологічні податки 
та збори, які спонукатимуть споживачів та виробників 
до більш екологічної поведінки, або надавати гранти, 
субсидії, податкові канікули тощо. 

Висновки. Аналізуючи зв'язки між концепціями 
сталого розвитку людини, ми можемо виявити основні 
переваги впровадження та розвитку нової економіки у 
великих масштабах як такої, що створює передумови 
забезпечення довгострокового добробуту населення, 
зменшення екологічних проблем, спричинених шля-
хом експлуатації та нераціонального використання ре-
сурсів. Протягом наступних десятиліть сталий розви-
ток більше не буде однією з можливостей для покра-
щення життя людства, а стане єдиним доступним ва-
ріантом глобального розвитку. Відбувається революція 
сталого розвитку — від старої економіки з високим 
вмістом вуглецю, підвищеним рівнем забруднення, ін-
тенсивними викидами та руйнуванням екології, до но-
вої економіки, яка забезпечує низький рівень вуглеце-
вої емісії, енергоефективність та екологічну підтримку. 
Поєднання особливостей низьковуглецевої, зеленої та 
синьої економік може створити якісну модель нової 
економіки України та дозволить забезпечити ефек- 
тивний сталий розвиток і підтримку його цілей на  
різних рівнях. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІСНУВАННЯ БЕЗГОТІВКОВОГО СУСПІЛЬСТВА  
ТА РОЛЬ ГОТІВКИ У СВІТОВІЙ ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ 

 
Постановка проблеми. Гроші у будь-якій формі та 

вираженні є тим інструментом, який формувався з ча-
сів зародження людства і без якого не може існувати 
фінансова система та сучасне суспільство. Хоча на су-
часному етапі готівка активно використовується поруч 
із електронними розрахунками, але все частіше цент-
ральні банки різних країн заявляють про те, що її емі-
сія та підтримка системи обігу є надто дорогою, все 
більше фізичних осіб починає використовувати елек- 
тронні розрахунки в повсякденному житті, а юридич-
ним особам стає невигідно чи, в окремих випадках, 
заборонено її використовувати. По всьому світу відбу-
вається зміщення грошового обороту в бік електрон-
них грошей таким чином, що в багатьох країнах, зо- 
крема Індії, Китаї, Нігерії, Танзанії, Швеції постає пи-
тання про доцільність повного переходу на безготів-
кові розрахунки у зв’язку з надто низьким обігом го-
тівкових коштів, а уряди окремих країн, зокрема і Ук-
раїни [1], заявляють про взятий ними курс на безго- 
тівкове суспільство. Проте, незважаючи на численні 
переваги, таке рішення є доволі неоднозначним і зу-
стрічає значний супротив як серед фахівців та науко-
вців, так і мешканців країн, які вже зараз майже пов-
ністю перейшли на безготівкові розрахунки, з огляду 
на що дослідження цієї проблематики та з’ясування 
перспектив розвитку суспільства в цьому напрямі є ак-
туальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан-
ням дослідження впливу відмови від готівкових гро-
шей на суспільство та світову фінансову систему при-
свячено праці зарубіжних вчених, фінансистів, полі- 
тиків, правоохоронців, психологів: Н. Арвідссона,  
Д. Вайдмана, К. Вормелена, М. Вюста, Р. Делневи,  
Б. Ерікссона, Ф. Зайтса, К. Катцера, Н. Кіней,  
Г.-Ю. Папіра, К. Ралоз, Г. Ресль, К.-Х. Тедлера,  
У. Фабіо, П. Шмідта, Ф. Шнайдера, Д. Штелера. Іс-
нуючі дослідження здебільшого зосереджують увагу на 
окремо взятих країнах чи сферах господарювання і не 
мають комплексного характеру, в той же час серед  
вітчизняних науковців ця проблематика наразі не ви-
кликала значної зацікавленості.  

Метою статті є дослідження ролі готівки в сучас-
ному суспільстві, наслідків переходу до безготівкового 
суспільства як комплексно, так і для окремих суб’єктів 
економічної діяльності, а також з’ясування оптималь-
ного напряму розвитку світової фінансової системи в 
цьому контексті. 

Результати дослідження. У багатьох країнах роз-
почато ініціативи з промоції безготівкового суспіль- 
ства, які здебільшого не ґрунтуються на розрахунках 
та об’єктивних даних. Основними аргументами до пе- 

реходу на новий тип розрахунків є те, що: люди жити-
муть у кращому, більш справедливому і прозорому  
суспільстві з меншим рівнем злочинності, продажу  
наркотиків, економічних зловживань та шахрайства, 
невмотивованих переваг для окремих категорій, в сус-
пільстві, де всі платять податки за нижчими ставками 
і де є дуже високий рівень захисту коштів, оскільки 
саме готівка створює сприятливе середовище для зло-
чинців, а її існування надто дороге [2].  

Отже, з’ясуємо наскільки ці твердження є вір-
ними і чи дозволить нова система зменшити фінан-
сове навантаження на громадян та підвищити рівень 
їх задоволення фінансовими послугами і життям, а та-
кож безпеки.  

Н. Арвідссон, професор Королівського інституту 
технологій в Швеції, провідний експерт з платіжних 
систем, вважає, що сучасне населення світу в небез-
пеці залишитись поза межами системи, особливо 
люди похилого віку [3]. І це дійсно так. Перш за все, 
необхідно відзначити, що не всі зможуть скористатись 
електронними платіжними системами. Є ризик того, 
що їх зможе використовувати 80% населення, а решта 
20% залишиться поза межами системи, що при сучас-
ному населенні становить 1,54 млрд мешканців. У той 
же час необхідно зазначити, що близько 47% насе-
лення вважають готівку для себе необхідною. Хоча за-
звичай має місце думка, що в розвинених країнах про-
цес переходу пройде значно простіше, проте це не так. 
Дослідження по Великобританії, яка є країною з най-
вищим рівнем розвитку FinTech на сучасному етапі, 
показали, що близько 17% її населення (більше 8 млн 
дорослих) [4] не зможе адаптуватись в суспіль- 
стві без готівки. За результатами проведених опиту-
вань було виявлено, що серед тих, хто носить у га- 
манцях готівку 35% робить це тому, що хоче мати ви-
бір, більше половини людей це заспокоює, 19% вва-
жає, що так їм легше оцінити вартість того, що вони 
купують і розрахувати свій бюджет. У той же час, при-
чиною, у зв’язку з якою люди тримають готівку вдома, 
для основної маси є психологічні мотиви, 39% — для 
тих розрахунків, де необхідна готівка, 27% хоче мати 
вибір, 21% вважає, що це необхідно в суспільстві, де 
все більше починає панувати ІТ, 2% не довіряє банкам 
та іншим сервісам взагалі. 

Необхідно відзначити, що є ще один критерій, 
який говорить про можливість переходу на безготів-
кові розрахунки — рівень доходів населення. Чим бід-
нішим є населення, тим менше воно має можливості 
використовувати електронні системи, витрачати на 
них кошти, а також має більше пересторог щодо ви-
користання рахунків в банках, боїться втратити  
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кошти. Значна частка такого населення також прожи-
ває на території, де є надто низьким чи відсутнім до- 
ступ до електронних систем. Особливо це стосується 
сільської місцевості, де крім утрудненого доступу до 
благ цивілізації є ще й інша проблема — закриття  
банків, причому є така тенденція, що коли закрива-
ється один банк, закривається й інший, залишаючи 
громаду без нічого [4]. 

Проте це далеко не всі негативні наслідки пере-
ходу до безготівкового суспільства. Головні для кож-
ного з учасників економічного процесу негативні на- 
слідки, фактори, що їх підсилюють, та мотиви зобра-
жено на рис. 1. 

Розглянемо інші проблеми та міфи, що не знай-
шли відображення на рис. 1 за основними факторами 
впливу. 

Психологічний. Доктор К. Катцер — кіберпсихолог 
та фахівець з економіки з Кельну, яка впродовж бага-
тьох років вивчала вплив електронних мереж на пове-
дінку, почуття та спосіб мислення, зауважує, що циф-
рові платежі змінюють людей. З грошима у людей 
склались особливі стосунки, вони тісно пов’язані зі 
зростанням, стабільністю, розвитком економіки та су-
спільства. Також готівка дає гарантії того, що, щоб не 
сталося, завжди можна знайти вихід, навіть якщо ва-
люта є нестабільною. В результаті досліджень було до-
ведено, що використання виключно електронних гро-
шей призводить до суттєвого збільшення рівня витра-
чання коштів. Це пов’язано з тим, що люди фізично 
не бачать грошей, витрачаючи їх, не відчувають їх. 
При використанні готівки, її втрата завдає фізичного 
болю людині, який зростає при збільшенні суми,  
особливо коли особа не володіє значними коштами. 
Річ, придбана за гроші, які було непросто віддати, стає 
більш цінною, також отримання чогось в обмін на 
гроші приносить задоволення. Це відчуття стирається 
при використанні електронних платежів. Коли дітей 
одразу вчать користуватись електронними грошима, їм 
не прививається поняття цінності речей та самих гро-
шей. Все стає більш подібним на чергову комп’ютерну 
гру. 

Також придбання товарів безготівково в суспіль-
стві споживання може призвести до його поглиблення 
і зміщення цінностей у бік нематеріальних речей [5]. 

Фінансові психологи Б. Клонц та Т. Клонц об-
ґрунтовують поняття «коду грошей» для того, щоб 
описати ставлення людей до них. Вони вважають, що 
код грошей виникає на підсвідомому рівні, розвива-
ється з самого дитинства, передається з покоління в 
покоління разом із сімейними звичками, традиціями 
та культурою [6].  

Соціальний. Останніми роками все більше людей, 
особливо молоді, проводить час вдома чи за комп’юте-
ром, цифрове суспільство породжує соціопатів, для 
яких життя в реальному світі, комунікація з іншими 
людьми, особливо незнайомими, походи у нові місця 
є лякаючими. Коли можна все замовити і отримати 
онлайн — немає потреби виходити з дому чи контак-
тувати з іншими людьми. Готівка в цьому контексті 
слугує тим елементом, який примушує покидати по-
мешкання та спілкуватись з іншими людьми, коли по-
слугу не можна отримати онлайн чи придбати товар з 
доставкою до дому. Скасування готівки може стати 
тим поштовхом, який знизить можливість комунікації 
між людьми та матиме глибокий негативний психоло-
гічний ефект. 

Необхідно відзначити, що є ще один критерій, 
який говорить про можливість переходу на безготів-
кові розрахунки — рівень доходів населення. Чим бід-
нішим є населення, тим менше воно має можливості 
використовувати електронні системи, а також має  
більше пересторог щодо використання рахунків в  
банках, страх втратити кошти. Значна частка такого 
населення також проживає на території, де є надто  
низьким чи відсутнім доступ до електронних систем. 
Особливо це стосується сільської місцевості, де крім 
ускладненого доступу до благ цивілізації є ще й інша 
проблема — закриття банків, причому є така тенден-
ція, що коли закривається один банк, закриваються  
і інший, залишаючи громаду без доступу до послуг.  

К. Вормелен — голова Центрального банку Ні- 
дерландів — зазначив, що перехід до безготівкового  
суспільства може викликати проблеми. Для багатьох 
людей використання платіжних карток є проблема- 
тичним, особливо для людей похилого віку. Також ха-
кери та «падіння» комп’ютерної техніки є частим яви-
щем. Перехід до безготівкового суспільства робить лю-
дей вразливими [7]. Цю думку підтримує фінансовий 
екс-омбудсмен Великобританії Н. Кіней, яка вважає, 
що життя в суспільстві без готівки створить значні 
проблеми для людей, що проживають в аграрних, сіль-
ських та малорозвинених зонах [8]. 

Також перехід до безготівкового суспільства ма-
тиме негативні наслідки для бідних людей; людей з фі-
зичними чи психічними розладами, для яких елек- 
тронні платежі є проблематичними (в тому числі, не-
рідкими є випадки, коли позбавлення людей похилого 
віку засобу платежу у зв’язку з їх обмеженою дієздат-
ністю, призводить до розвитку психічних захворювань 
чи деменції); призведе до зростання видатків; втрати 
незалежності та права на конфіденційність інформації 
людей; стимулюватиме зростання цін для тих, хто не 
може використовувати онлайн-сервіси. 

Злочинність. Світові експерти стверджують, що 
зниження рівня злочинності та наркоторгівлі в безго-
тівковому суспільстві це міф. Скасування готівки не 
стане виходом, оскільки завжди є можливість вико-
нання бартерних операцій (зокрема в тюрмах цей ме-
тод діє, хоча вони є підконтрольні і закриті), заміни 
на дорогоцінні метали та каміння, появи численних 
криптовалют, що пропонують анонімність, надання 
послуг, шахрайства та крадіжок через засоби Інтер-
нету. Купівля ж наркотиків цілком можлива через  
фірми-прокладки, яких вже багато діє по світу, в тому 
числі в офшорних зонах, із зазначенням цілком ба- 
нальних платежів у полі призначення. 

Декан економічного факультету Франкфуртської 
школи фінансів та менеджменту П. Г. Шмідт ствер-
джує також, що незадекларована робота була б склад-
нішою без готівки, але аж ніяк не неможливою. Сві-
товий експерт Ф. Шнайдер, досліджуючи ринок неза-
декларованої праці в Університеті Лінца виявив, що 
тіньова економіка скоротиться максимум на 15%, 
якщо готівка зникне з обігу. Замість прозорого ринку 
праці виникне некерований валютний безлад інозем-
них та природних валют і дорогоцінних металів. На-
віть системи ваучерів, за якими послуги обмінюються 
безпосередньо, можливі. П. Г. Шмідт доповнює це 
твердження припущенням, що ці альтернативні ва-
люти будуть використовуватися не тільки при тіньових 
операціях і закупівлі наркотиків, оскільки, наприклад, 
на блошиних ринках і в невеликих магазинах впро- 
вадження безготівкових систем є занадто дорогим [9]. 
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Глобальна дослідницька організація Refinitiv, яка 
об’єднує понад 40 тис. компаній зі 190 країн світу, в 
2019 р. опублікувала звіт по економічних злочинах, за- 
фіксованих компаніями в 2018 р. Загальний збиток від 

них становив близько 1,453 трлн дол. США. В табл. 1 
наведено основні категорії злочинів, втрати від них та 
відзначено, які з них можна або не можна уникнути з 
ліквідацією готівки [10]. 

  

 Таблиця 1 
Оцінювання фінансових втрат підприємницьких структур в світі  

від фінансових злочинів, млрд дол. США, 2018 р. 
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- - +/- +/- - - 

Складено автором на основі даних джерела [10]. 

 
Тобто з табл. 1 видно, що основні види еконо- 

мічних злочинів подолати переходом до безготівкового 
суспільства не вдасться, оскільки вони лише змінять 
форму і на початкових етапах трохи зменшать обсяги. 

Одночасно з цим в безготівковому суспільстві ви-
никнуть інші проблеми. Аналіз сучасного стану безго-
тівкових розрахунків доводить те, що і в такій системі 
є достатньо способів для відмивання грошей. Одним з 
них є використання офшорних центрів. Хоча корпо-
рації і використовують для своєї діяльності електронні 
розрахунки, які можна відслідкувати, але навіть при 
цьому рівень шахрайств з податками є дуже високим. 
Кожного року в середньому по США великі корпора-
ції за рахунок використання офшорних зон уникають 
оподаткування на суми близько 100 млрд дол. США, 

лише 5 найбільших американських компаній Apple 
(214,9/65,4), Microsoft (124,0/39,3), Citigroup (45,2/ 
12,7), Oracle (42,6/13,3), Nike (10,7/3,6), в 2015 р. пе-
реказали на офшорні рахунки 437,4 млрд дол. США, 
уникнувши оподаткування на 134,3 млрд дол. США 
[11]. Глобальний характер таких операцій було дове-
дено в результаті проведення в 2017 р. досліджень  
К. Рапозом, які показали, що близько 10% всіх коштів 
світового ВВП перебуває на рахунках офшорних бан-
ків, причому кошти в них тримають не лише компанії, 
але й домогосподарства, хоч їх частка та офшорні 
зони, яким надають перевагу і відрізняється залежно 
від країни — від 1-1,5% в Кореї до 15 в ЄС і більше 
60% в країнах Персидської затоки та Латинської Аме-
рики (рис. 2) [12].  

 
Рис. 2. Кошти, що зберігаються на рахунках у фінустановах офшорних зон  

за окремими країнами світу, % від ВВП 

Складено за даними джерела [12]. 
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Також майже 75,2 млрд дол. США компанії по 
світу у 2019 р. готові витратити на аутсорсинг, а в 
2018 р. було витрачено 85,6 млрд дол. США, причому  
71% з цих компаній тою чи іншою мірою використо-
вує офшори [13].  

Необхідно зазначити, що не лише офшори завда-
ють збитків економічній системі. Іншим суттєвим не-
гативним фактором є розвиток кіберзлочинності. Про 
її актуальність, особливо для бізнесу, свідчать дані до-

сліджень світової групи PwC щодо фінансових злочи-
нів, з якими найчастіше стикались компанії за 2016-
2018 рр. Серед них основну частку займають злочини, 
пов’язані з електронними системами (рис. 3) [14].  
Більшість компаній при цьому відзначала, що розслі-
дування справ, пов’язаних з кіберзлочинністю, навіть 
якщо і завершилось позитивно для компанії, кошту-
вало значно більше, ніж збиток, заподіяний у резуль-
таті самого злочину. 

 

 
Рис. 3. Основні види фінансових злочинів, жертвами яких стали компанії у 2016-2018 рр., % [14] 

 
Дані, наведені на рис. 4(а, б) [15; 16], свідчать про 

те, що з розвитком цифрових технологій неухильно 
зростає і рівень кіберзлочинності, незважаючи на  

оновлення систем захисту та створення різноманітних 
структурних підрозділів, які покликані на боротьбу з 
кіберзлочинністю [17]. 

 

 

а) б) 

Рис. 4. Кількість вдалих кібератак в світі за період 2015-2019 рр., % та втрати від вдалих кібератак  
за видами втрат в 2017-2018 рр., дол. США [15-16] 

 
Цю думку підтверджує аналіз результатів Basel 

AML Index — комплексного індексу ризиків відми-
вання грошей та фінансування тероризму, розробле- 

ного Базельським інститутом управління — з якого ви-
пливає, що в країнах з дуже низькими обсягами го- 
тівки в обігу, хоча показник і є досить низьким, але 
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він також має тенденцію до змін, крім того, нерідко 
країни з більшим обсягом готівки, соціальною, еконо-
мічною та політичною нестабільністю мають нижчий 
рівень загрози незаконної діяльності (табл. 2) [18]. 

Таким чином, доходимо висновку, що електронні 
системи не здатні протистояти злочинності на такому 
рівні, як заявляють прихильники безготівкового сус- 
пільства. Іноді рівень пов’язаної з ними злочинності 
навіть вищий. Крім того, він має тенденцію до зрос-

тання. Варто також відзначити, що разом із скасуван-
ням готівкового обігу основними жертвами шахраїв 
стануть не великі компанії чи банки з високим рівнем 
захисту, а прості люди, які не можуть собі дозволити 
використання спеціалізованих систем, часто навіть не 
вміють користуватись технікою. Тобто, повний перехід 
на електронні гроші лише поглибить негативну ситу- 
ацію щодо економічної злочинності, готівка ж не є 
першопричиною, основою і осередком злочинності. 

 
Таблиця 2 

Basel AML Index для окремих країн за 2015-2019 рр. 

Країна 
2015

місце/оцінка 
2016

місце/оцінка 
2017

місце/оцінка 
2018 

місце/оцінка 
2019

місце/оцінка 

Австрія 91 / 5,45 104 / 5,02 108 / 5,06 105 / 4,34 92 / 4,64

Канада 95 / 5,26 105 / 5,00 103 / 5,14 86  / 4,92 79 / 4,92

Китай 63 / 6,05 39 / 6,70 51 / 6,53 40 / 6,02 19 / 6,59

Хорватія 140 / 4,13 141 / 4,15 139 / 4,11 121 / 3,83 115 / 3,82

Чехія 132 / 4,55 125 / 4,66 126 / 4,57 111 / 4,12 105 / 4,15

Естонія 151 / 3,19 147 / 3,82 144 / 3,83 128 / 2,73 125 / 2,68

Фінляндія 152 / 2,53 149 / 3,05 146 / 3,04 129 / 2,57 124 / 3,17

Німеччина 89 / 5,48 92 / 5,33 121 / 4,78 102 / 4,44 99 / 4,49

Греція 75 / 5,83 84 / 5,33 105 / 5,11 96 / 4,56 96 / 4,56

Індія 79 / 5,77 78 / 5,69 88 / 5,58 68 / 5,28 51 / 5,60

Японія 76 / 5,80 76 / 5,76 98 / 5,36 75 / 5,11 73 / 5,02

Пд. Корея 100 / 5,20 110 / 4,92 113 / 4,90 92 / 4,69 93 / 4,60

Латвія 111 / 4,98 112 / 4,91 133 / 4,44 117 / 3,98 81 / 4,89

Литва 149 / 3,67 148 / 3,62 145 / 3,67 127 / 3,12 119 / 3,55

Нідерланди 109 / 5,02 107 / 4,99 110 / 4,93 88 / 4,90 82 / 4,86

Іспанія 108 / 5,02 109 / 4,94 114 / 4,87 101 / 4,45 100 / 4,42

Швеція 145 / 3,99 137 / 4,32 138 / 4,25 122 / 3,75 121 / 3,51

Швейцарія 88 / 5,51 88 / 5,46 102 / 5,15 64 / 5,33 78 / 4,96

Україна 42 / 6,56 46 / 6,57 52 / 6,52 39 / 6,06 37 / 6,01

Великобританія 125 / 4,68 121 / 4,77 118 / 4,81 106 / 4,23 106 / 4,13

США 103 / 5,18 97 / 5,17 116 / 4,81 82 / 5,00 72 / 5,03

Сформовано на основі даних джерела [18]. 

 
Безробіття. Відповідно до даних Всесвітньої ор-

ганізації охорони здоров’я, до 2050 р. кількість людей, 
віком 60 і більше років становитиме 22%, а 80% з них 
проживатиме на території країн з низьким чи середнім 
доходом. У той же час, станом на 2015 р. в світі про-
живало близько 12% [19] (на даний момент близько 
13%) таких людей, тобто майже 0,924 млрд. За даними 
Світового банку, станом на кінець 2018 р. в світі про-
живало 25,795% від населення світу дітей віком від 0 
до 14 років [20], тобто близько 1,98 млрд. Отже, частка 
населення, що потенційно потрапляє до групи, яка 
матиме проблеми з використанням електронних гро-
шей становить 2,904 млрд. Звичайно, до 5-6 років діти 

не будуть використовувати гроші, але навіть за їх ви-
нятком кількість людей з потенційними проблемами в  
розрахунках становитиме 2,3-2,4 млрд чол., а це при-
близно 30% населення світу. Дані Світового банку  
свідчать, що рівень безробіття в 2018 р. в світі становив 
25,782 на 100 тис. повнолітнього працюючого насе-
лення, причому глобальною є тенденція до підви-
щення рівня безробіття (табл. 3). Також необхідно від-
значити, що один з найвищих рівнів безробіття має 
місце саме в розвинених країнах, хоча він і досить си-
льно коливається, а в окремих має тенденцію до по- 
ступового зниження [21]. 

 
Таблиця 3 

Рівень безробіття за окремими країнами світу в 2018 р. на 100 тис. повнолітнього працездатного населення 
Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сан Марино 276,78 258,34 258,72 251,95 238,38 229,03 223,81 189,93 181,18

Люксембург 88,62 85,95 82,97 81,70 79,55 76,84 76,26 71,45 67,96

Іспанія 95,73 88,22 83,75 73,56 69,68 67,52 61,82 58,56 55,15

Італія 58,40 57,96 56,43 53,26 50,79 49,83 47,63 44,63 40,93

Швейцарія 20,34 23,97 25,47 28,82 32,15 34,51 38,46 40,75 40,72

Франція 41,55 41,35 38,96 38,58 38,00 37,54 37,08 36,00 34,86

Японія 33,82 33,90 33,95 33,90 33,89 34,14 34,10 34,03 34,07

США 35,40 35,14 34,88 33,62 32,40 32,69 32,10 31,23 30,90

Великобританія 24,71 24,06 22,09 25,14 - - - - -

Чехія 22,61 23,29 23,84 24,30 24,22 23,69 22,36 21,28 21,26

Пд. Корея 18,18 18,22 18,31 18,02 17,21 16,78 16,26 15,45 -

Швеція 22,50 21,70 21,81 21,54 21,10 19,32 17,54 16,18 14,91

Латвія 34,18 32,77 24,64 21,60 20,40 18,05 17,10 16,43 14,69
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Закінчення табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Індія 10,01 10,49 11,16 11,83 12,85 13,56 14,26 14,57 14,56

Світ 10,98 11,40 11,57 11,96 12,33 11,97 12,41 12,05 12,73

Австрія 11,29 15,13 15,97 15,54 14,84 13,80 12,64 12,04 11,91

Німеччина 15,71 15,85 14,18 14,89 14,55 14,05 13,51 12,90 11,10

Нідерланди 23,02 21,30 19,65 17,35 14,79 13,99 12,46 11,93 10,96

Естонія 19,47 17,35 16,02 13,95 12,39 11,15 10,43 10,07 9,71

Китай - - 7,69 7,78 8,01 8,49 8,78 8,78 8,85

Нігерія 0,93 1,08 1,27 1,45 1,46 1,60 1,61 1,55 1,52

Україна 2,33 1,60 1,07 0,92 0,77 0,56 0,50 0,45 0,43

Сформовано на основі даних джерела [21]. 

 
Світовий банк свідчить про те, що станом на 

2018 р. в середньому на 100 тис. дорослого населення 
(станом на 2018 р. — 4,961 млрд) припадало 12,728 від-
ділень комерційних банків, тобто в середньому в 

2018 р. в світі діяло 631466 відділень банків, при тому, 
що виключно каси та державні банки в цій статистиці 
не враховані, а отже показник буде більшим (табл. 4) 
[22; 23].  

 
Таблиця 4 

Середній приріст безробіття за окремими країнами при скороченні касирів  
з відділень комерційних банків, 2018 р. 

Країна 
Кількість відділень 

на 100 тис. дорослого насе-
лення 

Населення ві-
ком  

15-64 роки 

Кількість 
відділень 
банків 

Орієнтовна кількість 
звільнених працівників  

з розрахунку 5 з відділення 

Австрія 11,90882 5901017 703 3514 

Канада 20,04663 24791538 4970 24849 

Китай 14,02665 991653198 139096 695478 

Чехія 21,25898 6905907 1468 7341 

Данія 20,83046 3694642 770 3848 

Франція 34,86083 41538060 14481 72403 

Німеччина 11,09707 53834326 5974 29870 

Індія 14,56415 903098528 131529 657643 

Італія 40,92992 38627195 15810 79050 

Японія 34,07003 75571759 25747 128737 

Пд. Корея 15,44958 37491389 5792 28961 

Люксембург 67,95793 425033 289 1444 

Мальта 29,74118 316102 94 470 

Нідерланди 10,96014 11147718 1221 6109 

Словенія 28,0342 1351469 379 1894 

Іспанія 55,14918 30816411 16995 84975 

Швеція 14,9082 6346429 946 4731 

Швейцарія 39,51411 5660591 2237 11184 

Україна 0,433769 30233049 131 656 

Великобританія 25,14111 42503787 10686 53430 

США 0,433769 214240052 929 4647 

Розраховано автором на основі даних джерел [22; 23]. 

 
Якщо припустити, що в кожному відділенні з го-

тівкою працює в середньому 5 працівників, то ви-
явиться, що при переході на електронні платежі лише 
серед основних банківських службовців буде вивіль-
нено 3,2 млн вузькоспеціалізованих працівників. 

Навіть при скороченні лише працівників з відді-
лень банків показник зростання безробіття буде знач-
но вищим хоча б тому, що дані Світового банку не є 
точними і повними — приклад — за даним Світового 
банку в Україні 131 відділення банків, у той час, коли 
НБУ свідчить про 8509 [24], тобто рівень безробіття 
зростає вже не на 656 а на 42545 чоловік. У той же час 
потрібно враховувати, що в обслуговуванні готівки бе-
руть участь і фахівці інших спеціальностей, яких в  
системі значно більше, ніж касирів та іншого персо-
налу, що працює в операційних залах з готівкою — фа-
хівці з поліграфії, різноманітних технічних спеціаль-
ностей, з безпеки, дизайнери, водії, технічний персо-
нал з обслуговування мережі, виїмки та закладання 
коштів, звірки тощо, які також залишаються без ро- 

боти. Частина зможе знайти нове робоче місце, але на 
значно гірших умовах, частина — ні, що призведе як 
до збільшення рівня безробіття, так і до загального по-
гіршення майнового стану населення. 

Економічний. Дослідження Бундесбанку Німеч-
чини показали, що без готівки, навіть якщо не гово-
рити про нівелювання депозитів та впровадження до-
даткових комісій, життя для населення буде дорож-
чим, зокрема і за рахунок збільшення часу проведення 
операцій в касах магазинів. Так, методом спостере-
жень на касах та обрахунку середнього часу обслуго-
вування одного клієнта на касі в супермаркеті в 2017 р. 
було доведено, що готівка все ще є швидшим методом 
оплати, крім того, мало користувачів може використо-
вувати системи GPay та IPay, які є трохи швидшими. 
При цьому було вирахувано, що в середньому затрим- 
ка за рахунок здійснення електронних платежів на ол-
ній касі магазину обійдеться йому як мінімум в до- 
даткових 19,5 євро на оплату праці касиру, які будуть 
автоматично розподілені на вартість продукції, і це не 
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говорячи про вартість обладнання і його обслугову-
вання [25].  

Також на сучасному етапі фактично жоден фінан-
совий інструмент не має тих характеристик, якими во- 

лодіє готівка і які потрібні значній частці населення в 
якості основного чи додаткового елементів (табл. 5) 
[26]. 

 
Таблиця 5 

Оцінка платіжних інструментів за основними ознаками платежів [26] 
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Готівка + + + + + + + + +/- +/- - -

Картки - + - - +/- +/- - - +/- + + +

Дебетові картки - + - - +/- +/- - - +/- + +/- +/-

Кредитні картки - + - - +/- +/- - - +/- +/- + +

Передплачені картки - + - + +/- +/- - - +/- +/- +/- -

Кредитний переказ - + - - +/- + - - +/- + + +

Прямий дебет - +/- - - +/- +/- - - +/- + + +

Чеки - - - +/- +/- +/- - - - - - -

Мобільні платежі - + - - - +/- - - +/- +/- + -

Інтернет - + - - - + - - +/- +/- + +

Криптовалюта - +/- + +/- - - - - - +/- + -

Миттєві платежі - + + - - + - - +/- +/- + +

 
Група німецьких вчених Ф. Зайц, Г. Ресль, К.-

Х. Тедтер у своєму дослідженні спробували змоделю-
вати ситуацію безготівкового суспільства на прикладі 
економіки Німеччини. Також вони обґрунтували, що 
твердження економістів, які вважають, що при пере-
ході до безготівкового суспільства встановлення нега-
тивної ставки національної валюти є неможливим  
і нижче нульового рівня вона не зможе впасти, що 
було однією з ключових мотивацій скасування готівки, 
є хибним. Ними було не лише доведено таку можли-
вість, але і змодельовано ситуацію за умови наявності 
виключно електронних грошей, вільних грошей, вико-
ристання готівки з гнучким курсом котирування між 
готівкою та електронними грошима та впровадженням 
податків на утримання готівки. Вони показали сум- 
нівний і часто реверсний ефект від переходу до безго-
тівкового суспільства. Також було доведено, що така 
ситуація навіть за умов стабільності фінансової сис-
теми може викликати кризові явища, а в умовах не-
стабільності призведе до глибоких деструктивних 
явищ. На сучасному етапі всі фінансові інструменти та 
регулятори, за допомогою яких держава може стри-
мати чи подолати фінансову кризу, а також «підняти» 
рівень ставки національної валюти діють лише для го-
тівкового суспільства і відсутні для безготівкової сис-
теми. Тобто, навіть з надзвичайно незначною часткою 
в обігу готівка слугує буфером та тим елементом, за 
допомогою якого держава може значно швидше та  
легше стабілізувати фінансову систему. Науковцями 
було розроблено модель, при якій уряду вдасться по-
долати кризу в безготівковій фінансовій системі та  
розраховано, що фінансові втрати при аналогічних 
умовах, коли в обігу буде готівка і коли мова йтиме 
про безготівкове суспільство, будуть відрізнятись в  
10 разів не на користь безготівкового суспільства [27]. 
Також, як зазначалось на рис. 1, при переході до без-
готівкового суспільства населення не лише отримує 
вибір без вибору, але і монополізацію всіх платежів. 

Спершу з боку банків — в такому випадку хоч і буде 
мати місце певне погіршення у вигляді додаткових ви-
трат, припинення існування привабливих для багатьох 
послуг як, наприклад, депозити, адже всі кошти зна-
ходитимуться на рахунку в банку і йому не потрібно 
буде доплачувати клієнтам за право користування 
ними, а потім і держави, яка втратить частину коштів, 
які вона заробляє на емісії (лише Бундесбанк Німеч-
чини за 2009 р. отримав від цього дохід в обсязі  
4,1 млрд євро, в подальшому ця сума зростала). При 
цьому державі не потрібно буде утримувати банки, ре-
фінансувати їх для того, щоб уникнути падіння фінан-
сової системи. Значно простіше відкрити прямі ра- 
хунки в казначействах для кожного мешканця, що вже 
є технічно можливим і навіть досліджується. На по- 
чаткових етапах це буде вигідніше для користувачів, 
адже спростить конвертування та використання різних 
валют, зокрема і крипто, але згодом держава може як 
природним чином позбутись банків, так і зімітувати 
кризу для того, щоби їх знищити і перебрати на себе 
повний контроль за грошима і повними даними лю-
дей, які є надто цінними, щоби цим не скористатись 
у своїх цілях, чи продати комерційним структурам. 
Необхідно зазначити, що перестороги щодо цього  
існують вже давно і в багатьох країнах як громадяни, 
так і бізнесові і окремі урядові структури почали заву-
альованими способами інформувати про це суспіль- 
ство. Найчастіше це досягається через відображення 
подібних тем з перенесенням їх в дещо іншу площину 
в піснях, витворах митців та кінематографі з ініціативи 
самих митців чи за рахунок неофіційних домовле- 
ностей із «спонсорами». Найактивнішою в цьому на-
прямі є Німеччина, де і сам національний дух та тра-
диції сприяють збуренню людей проти суспільства 
споживання та тотального контролю, позбавлення 
звичного і традиційного. Крім того, в країни є знач- 
ний досвід в цьому напрямі, який залишився ще з ча-
сів повстань, що передувати об’єднанню двох частин 
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Німеччини. Цей рух набуває з роками все більше по-
пулярності серед населення як в самій країні та ЄС, 
так і в інших країнах, зокрема й Україні та Росії, по-
роджуючи «хвилю». Одним із найпоказовіших прикла-
дів цього може стати відомий за межами Німеччини та 
ЄС фільм «100 речей та нічого зайвого» Ф. Д. Фіца 
(2018 р.). Також можна сказати, що такий рух є відпо-
віддю на зомбування, гру на необізнаності та страхах 
населення і маніпулювання, особливо молоддю, якій 
насаджується банками та іншими фінансовими уста-
новами, і не лише, думка про те, що якщо людина не 
користується карткою чи платіжним додатком, вона не 
сучасна і поза системою, в якій їй буде значно краще, 
справедливіше і де на неї чекає вищий рівень достатку. 

Технічний. Не всі живуть на території з хорошим  
і стабільним інтернет-покриттям, яке необхідне для 
здійснення електронних платежів, забезпечення чого є 
недосяжним наразі і для високорозвинених країн  
і створює проблеми для розвитку та впровадження 
електронних платіжних систем. Також перехід до  
цифрового суспільства пов’язаний з небезпекою 
втрати даних. Хоча багато держав і використовує 
принцип зірчастої побудови власних мереж та прихо-
вує місцезнаходження основних вузлів, робить ре- 
зервні копії, але система є вразливою. Прикладом 
цього є ситуація, що склалася в 2017 р. в Україні, коли 
групою невідомих було нанесено удари по основним 
кабельним вузлам і таким чином відімкнуто від поста-
чання Інтернету значні території, при цьому було  
розроблено карту вузлів. Таким чином, при масова-
ному і одночасному ударі по основним вузлам розпо-
ділу Інтернету в будь-якій країні може статись не лише 
довгострокове відімкнення від мережі, але і втрата да-
них. У цей час не можна буде здійснювати жодну фі-
нансову операцію і навіть придбати продукти харчу-
вання чи здійснити проїзд до місця роботи. Причому 
такий розвиток подій є цілком реальним [28]. Це може 
стати прикладом як війни нового типу, так і еконо- 
мічного знищення конкурента. Тому необхідною є 
альтернатива.  

Також важливим є той факт, що не всі, хто кори-
стується електронними платіжними системами робить 
це добровільно, а не тому, що банки чи уряд (як у 
Греції) створили умови, коли використання її є обме-
женим чи неможливим. В. Еріксон — колишній Пре-
зидент Інтерполу і діючий начальник національної  
лоббі групи служби безпеки — стверджує, що існує 
змова банків з ціллю знищити готівку. В той же час, 
навіть у Швеції мешканці не хочуть переходити до без-
готівкового суспільства, але їх ставлять у такі умови, 
коли вони не можуть використовувати готівку — тре-
тина шведів вважає право користуватись готівкою од-
ним з основних прав. Тому, за словами професора 
Арвідссона, уряд Швеції не визнає готівку незаконним 
засобом платежу у будь-якому випадку до 2030 р., хоча 
існує і багато інших поглядів на саму дату [29].  

Ситуація, що склалась у Швеції, характерна і для 
інших країн. Так, хоча в Данії лише 23% платежів при-
падає на готівку, 50% мешканців вважають, що перехід 
на безготівкові розрахунки буде дуже важким, саме 
тому всі магазини в країні зобов’язані приймати го- 
тівку. На рівні влади штату в Філадельфії прийнято 
ініціативу боротьби з безготівковими розрахунками. В 
Нью Джерсі на законодавчому рівні заборонено опла-
чувати рахунки безготівково в роздрібній торгівлі, Ва-

шингтон та Нью Йорк запропонували заборону безго-
тівкових магазинів. Массачусетс зі свого боку вже за-
блокував їх [30]. 

Висновки. У сучасному суспільстві без електрон-
них розрахунків життя буде вкрай складним, а біль-
шість не зможе уявити собі життя без них. Вони, є по-
трібними, але лише поруч із готівкою, навіть якщо 
останньої в обігу мало. Не можна переходити до без-
готівкового суспільства до тих пір, поки всі члени су-
спільства не зможуть влитись в нього та нормально 
функціонувати. Також припинення готівкового обігу 
призведе до численних негативних наслідків, зокрема 
і повного контролю за людьми та порушенням їх за-
конодавчо закріплених прав, що, зокрема, Г.-Ю. Па-
пір — колишній президент Федерального конституцій-
ного суду Німеччини — прокоментував наступним чи-
ном: «Той, хто позбавляє людей готівки, створює тим 
самим неправомірне втручання у сферу прав і свобод, 
зокрема в свободу договору і приватну автономність» 
[31]. Тому збереження готівки є необхідним. Для цього 
потрібно: 

— законодавчо зробити її у всіх країнах загально-
доступною та такою, яку прийматимуть всюди до роз-
рахунків;  

— скоротити витрати на утримання інфраструк-
тури забезпечення доступності готівки шляхом ство-
рення системи банкоматів спільного для банків кори-
стування, включення до системи поштових відділень 
середніх/великих (залежно від місцевості) магазинів 
на законодавчому рівні;  

— відновити імідж готівки, причому не лише як 
комерційної складової, але і як частки національної 
особливості, свідомості, культури;  

— впровадити інновації в систему виготовлення 
та розповсюдження готівки як силами центральних  
банків, так і за рахунок оголошення конкурсів серед 
населення, що, зокрема, і відновить увагу до готівки 
та її значення; вжити заходів з недопущення руйну-
вання системи готівкового обігу, оскільки допустивши 
її руйнування, відновити систему буде вже неможливо;  

— розробити та запровадити ефективні методи 
протидії економічній кіберзлочинності;  

— проводити обґрунтоване, правдиве і вмотиво-
ване роз’яснення серед громадян щодо переваг та не-
доліків комбінованого та безготівкового суспільства;  

— систематично проводити комплексні дослід-
ження в контексті забезпечення готівкового обігу та 
його оптимального комбінування з безготівковим на 
різних рівнях — від міжурядового до приватних соціо-
логічних опитувань.  

Всі запропоновані заходи повинні реалізовува-
тись в комплексі для досягнення максимального  
ефекту та недопущення негативних наслідків. 

З огляду на обмеженість обсягів статті та склад-
ність і багатогранність проблематики, подальші до- 
слідження буде зосереджено в сфері поведінкових фі-
нансів, а також напрямі математичного моделювання 
ситуацій для різних типів країн і їх результати знайдуть 
відображення у монографії. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ДІАГНОСТУВАННЯ 
СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ  
В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СЬОГОДЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Нестабільність розвитку 

світових бізнес-процесів, диспропорційність еконо- 
мічного стану держав світу внаслідок посилення не- 
еквівалентності міждержавного обміну, обмеження 
інноваційного прогресу та технологічних здобутків  
розвинутих держав, критичне загострення між держа-
вами-лідерами конкурентної боротьби за розподіл сві-
тових ринків, обмеженість ресурсів є об’єктивними 
реаліями життя ХХІ сторіччя. Ефективність держав-
ного менеджменту є однією з основних рушійних сил 
боротьби з наростаючими диспропорціями, підви-
щення рівня конкурентоспроможності держав та за-
безпечення стійкості їх економічного зростання. Ос-
новним механізмом забезпечення стабільності еконо-
мічного розвитку є переорієнтація економіки України 
на довгостроковий вектор розвитку, екстраполяція 
проблем в економіці держави на стратегічне плану-
вання розвитку стану національної економіки на сере-
дньо- та довгострокову перспективу. Однією з важли-
вих умов стабільного розвитку національної економіки 
є підвищення ефективності управління інвестиційним 
кліматом на макрорівні. В Україні проблеми активіза-
ції процесів інвестування є предметом постійних на- 
укових дискусій, що стосуються досліджень факторів 
формування інвестиційного клімату, розвитку складо-
вих діагностування стану управління інвестиційним 
кліматом, аналізу окремих аспектів інвестиційних 
процесів на мікро-, мезо- та макрорівні.  

Ефективне функціонування вітчизняної інвести-
ційної політики в сучасних умовах нестабільності та 
хаотичності економічного середовища потребує вдос-
коналення всього організаційно-економічного меха- 
нізму інвестування, у тому числі, розробки комплекс-
ної та дієвої концепції управління інвестиційним клі-
матом у національній економіці. Розробка концепції 
можлива при постійному діагностуванні стану управ-
ління інвестиційним кліматом за секторами націона-
льної економіки, проведенні критичного аналізу обся-
гів інвестицій у пріоритетні проекти на території Ук-
раїни.  

Для України, як держави з трансформаційною 
економікою, необхідно розглядати залучення інозем-
них інвестицій у контексті структурних та економіч-
ного змін. Пріоритетними завданнями, які необхідно 
вирішувати за участю прямих іноземних інвестицій, є: 
структурна перебудова економіки, технологічне онов-
лення виробництва, подолання залежності України від 
імпорту. Тому, дослідження, результатом якого є на-
писання даної статті, дозволяє провести детальний 
аналіз обсягів інвестицій у пріоритетні проекти на те-
риторії України за видами економічної діяльності та 
визначити перелік основних інвестиційних проектів в 
регіонах держави в сучасних умовах глобалізаційних 
зрушень. 

Метою статті є пошук шляхів розвитку теоре-
тико-методичних складових діагностування стану ін-
вестиційного клімату і формування пріоритетних на-
прямів реалізації інвестиційних проектів в сучасних 
умовах поступальних глобалізаційних зрушень.  

Виклад основного матеріалу. В умовах високого  
рівня глобалізації та інтеграції національних економік, 
світові зіставлення держав за економічними показни-
ками є одним із найбільш розповсюджених інстру- 
ментів оцінки ефективності державного управління та 
рівня соціального розвитку, а також визначення ана-
лізу стану інвестиційного клімату в національній еко-
номіці.  

Формування інвестиційного клімату в Україні є 
одним із основоположних понять при складанні пла-
нів розвитку економіки держави та акцентує увагу на 
необхідності виокремлення складових рівнів управ-
ління інвестиційним кліматом та відтворення ком- 
плексної картини його регулювання в економіці Укра-
їни. При проведенні пошуку концептуального підходу 
до формування рівнів управління інвестиційним клі-
матом необхідно враховувати взаємозв’язок рівнів на 
різних етапах сфери ведення бізнесу та створення ці-
лісного підходу між державними органами влади, біз-
нес-структурами, потенційними інвесторами та між-
народною світовою спільнотою. 

Основні рівні, які формують інвестиційний клі-
мат у національній економіці, наведено на рис. 1. 

Таким чином, у процесі дослідження рівнів уп-
равління інвестиційним кліматом в національній еко-
номіці виокремлюємо п’ять основних рівнів, а саме: 
інвестиційний процес; інвестиційна сфера; інвести-
ційна привабливість; інвестиційний пріоритет; інвес-
тиційна політика держави. Одним із основних рівнів 
та вершиною ієрархії рівнів управління інвестиційним 
кліматом є інвестиційна політика держави. При реалі-
зації системної державної інвестиційної політики важ-
ливим є її узгодження на регіональних рівнях, на яких 
мають враховуватися перспективи розвитку територіа-
льних одиниць з їх специфічними особливостями, а 
саме пошук можливості формування потенційної ін-
вестиційної привабливості з інноваційними характе-
ристиками.  

Негативні тенденції в розвитку економіки Укра-
їни, яка ще з ІІ півріччя 2018 р. поступово занурюва-
лася в рецесію, у 2019 р. поглибилися. Різке погір-
шення економічної динаміки, яке у 2018 р. багато у 
чому було зумовлене стресовими трансформаціями со-
ціально-економічного та політичного середовища,  
розгортанням бойових дій на сході України, засвідчує 
недосконалість та вичерпаність традиційних для Укра- 
їни факторів економічного зростання. Ці фактори  
ґрунтуються, насамперед, на переважанні сировинної 
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складової у виробництві та експорті, експлуатації за- 
старілих екологонебезпечних і ресурсоємних засобів 
виробництва, високій експортній орієнтації базових 
бюджетоутворюючих секторів національної еконо-
міки, використанні дешевої низькокваліфікованої 

праці. За таких умов відновлення економічного зрос-
тання в Україні вимагає побудови нової моделі еконо-
мічного розвитку, заснованої на інвестиційних заса-
дах, глибокій інтеграції промислового потенціалу з 
екологічною та соціальною складовими виробничого 
процесу [10].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рівні управління інвестиційним кліматом в економіці України  
в контексті формування довгострокової стратегічної перспективи 

Джерело: авторська розробка. 

 
Однак світовий досвід показує неоднозначність 

впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток 
країн-реципієнтів, що зумовлено можливістю виник-
нення негативних ефектів внаслідок реалізації інвес-
тиційних стратегій зарубіжних інвесторів, які можуть 
не відповідати національним інтересам країни. Тому, 
інвестиційна політика багатьох держав базується на 
використанні вибіркових обмежень у сфері іноземного 
інвестування з урахуванням особливостей національ-
ної промислової політики, пов’язаної з захистом но-
вих секторів, національних лідерів, стратегічно важли-
вих підприємств та видів економічної діяльності, що 
постраждали під час кризи. Врахування всіх ризиків та 
загроз, пов’язаних із залученням іноземного капіталу 
у промисловість, та визначення пріоритетних напря-
мів його спрямування при виробленні комплексної ін-
вестиційної стратегії є важливим фактором забезпе-
чення економічного зростання промисловості у май-
бутньому. 

Важливим напрямом роботи зі здійснення ре-
форм є реалізація Національних проектів — своєрідних 
«точок зростання» економіки України, центрів залу-
чення інвестиційних ресурсів. За словами Пола Круг-
мана: «Держава повинна примусити гроші працювати 
і дати корпораціям поштовх для початку інвестицій» 
[3, с. 11; 4, с. 18-19]. Тому, на базі Державного агент-
ства з інвестицій та управління національними проек-
тами України була створена програма «Інвестиційна 
реформа» — сукупність механізмів, проектів та інсти-
туцій, синергетично поєднаних між собою та спрямо-
ваних на радикальне збільшення об’єму інвестицій в 
національній економіці. Всі компоненти «Інвестре- 

форми» базуються на міжнародній практиці, але адап- 
товані до умов ведення бізнесу в Україні, взаємо-
пов’язані між собою, мають практичну форму реаліза-
ції та фіскальну результативність.  

Очікувані результати реалізації програми [9-11]: 
збільшення об’єму інвестицій до 80 млрд дол. США 
протягом  2019 — 2020 рр.; покращення суверенних 
рейтингів України: Doing Business Світового банку (до 
100-го зі 145-го місця); зменшення щорічного відтоку 
іноземних інвестицій до 10%.  

Завданням «Інвестреформи» є формування ефек-
тивного механізму участі українських інвестиційних 
проектів у міжнародному інвестиційному ринку, під-
готовка інвестиційних проектів в Україні за міжна- 
родними стандартами. Для вирішення поставленого 
завдання необхідним є опрацювання нових принципів 
державного управління, трансформація управлінських 
підходів у всій системі виконавчої влади. «Національні 
проекти» є самостійним фронт-брендом інвестицій-
ного потенціалу України і їх реалізація здійснюється у 
поєднанні з іншими компонентами Інвестреформи — 
Українським банком розвитку, Міжнародним інвести-
ційним форумом тощо. 

Проаналізуємо об’єм інвестицій у реалізацію ін-
вестиційних проектів у регіонах України за 2018 р., що 
приведено на рис. 2. 

Проаналізуємо наведені на рис. 2 дані за деякими 
з регіонів України. Так, Дніпропетровська область у 
2018 р. залучила у реалізацію проектів 3441,26 млн дол. 
США. З цієї суми [7]:  

1) 1231 млн дол. США направлені у будівництво 
та будівельну індустрію, а саме: будівництво Дніпров- 

1. Інвестиційний процес, що відображає інтереси потенційного інвестора 

2. Інвестиційна сфера, яка відображає інтереси бізнес-структур, світової спільноти 

3. Інвестиційна привабливість (сектору економіки, регіону тощо) 

4. Інвестиційний пріоритет держави, що формує її імідж на світовій арені 

5. Інвестиційна політика держави у сфері покращення інвестиційного клімату 
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ського метрополітену, Правобережного підходу до 
Кайдацького мосту, Південного обходу м. Дніпро, 
продовження будівництва автомобільної дороги 
Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка. Спо-
сіб залучення коштів — кредит; 

2) 120 млн дол. США — створення виробництва 
необслуговуваних герметичних промислових акумуля-
торних батарей потужністю 1 млн елементів в рік (хі-
мічна і нафтохімічна промисловість). Спосіб залу-
чення коштів — кредит для міжнародної науково-про-
мислової корпорації «Веста»; 

3) 500 млн дол. США — створення спільного 
українсько-китайського виробництва колісних з Ки-

тайською корпорацією «CITIC Group», групою компа-
ній «YTO» на базі виробничих потужностей ДП «ВО 
ПМЗ ім. О.М. Макарова». Спосіб залучення коштів — 
кредит; 

4) 568 млн дол. США спрямовані на розширення 
та модернізацію існуючого виробництва ракетно-кос-
мічної та авіаційної техніки ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. 
Макарова» (машинобудування та приладобудування). 
Спосіб залучення коштів — кредит, бюджетні кошти; 

5) 475 млн дол. США спрямовані на створення 
космічного ракетного комплексу «ЦИКЛОН-4». Спо-
сіб залучення коштів — кредит.  

 
Рис. 2. Об’єм інвестицій в інвестиційні проекти в регіонах України у 2018 р, млн дол. США [7] 

 
Схема взаємозв’язку рівнів управління інвести-

ційним кліматом в національній економіці на макро-, 
мезо- та мікрорівнях наведена на рис. 3. 

Наведена схема взаємозв’язку рівнів інвестицій-
ного клімату відповідає завданню управління інвести-
ційним кліматом в економіці України, оскільки визна-
чає коло складових, на які необхідно впливати, і роз-
поділяє цей вплив на кількісний (спрямованій на оп-
тимізацію фінансової діяльності у державі) і якісний 
(спрямованій на покращення бізнес-іміджу України за 
рахунок активної протидії негативним факторам зов-
нішнього середовища).  

Ефективне управління інвестиційним кліматом 
економіки України за визначеною ієрархією дозволить 
покращити загальний рівень інвестиційного клімату 
держави, що, в свою чергу, завдяки покращенню інве-
стиційного іміджу на вищих ланках ієрархії, зменшить 
негативний вплив зовнішніх факторів. Отже, активіза-
ція інвестиційної діяльності можлива тільки на основі 
виявлення та систематизації рівнів управління інвес-
тиційним кліматом в національній економіці, що дає 
можливість, на основі отриманої інформації, розро-
бити комплексну концепцію управління інвестицій-
ним кліматом в національній економіці.  

Дослідження показало, що, у зв’язку з відсут- 
ністю комплексної системи управління інвестиційним 

кліматом в національній економіці, та необхідністю 
систематизації й взаємозв’язку рівнів управління ним 
за ієрархією «держава — сектор економіки (регіон) — 
підприємство», потрібне формування концепції управ-
ління інвестиційним кліматом в національній еконо-
міці.  

Зарубіжні капіталовкладення в Україні спрямо-
вані не на підтримку національного виробника, а на 
захоплення внутрішнього ринку товарів і послуг. Ме-
тою прямих іноземних інвестицій, які спрямовуються 
в Україну, не є налагодження виробництва й ефек- 
тивне виробниче включення у міжнародний поділ 
праці.  

Перелік основних інвестиційних проектів у регі-
онах України за видами економічної діяльності у 
2018 р. представлено у таблиці. 

Фінансування зазначених інвестиційних проектів 
є можливим лише при умові функціонування подат-
кових методів стимулювання інвестицій. Звільнення 
від оподаткування прибутку підприємств дозволяє не 
лише зекономити кошти, що є податковими витра-
тами суб’єкта підприємництва, але й направити значні 
ресурси на розвиток не лише підприємства, а й регіону 
в цілому. Передумовами для збільшення припливу 
іноземних інвестицій в Україну є досягнення політич-
ної, економічної і соціальної стабільності в Україні, 
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подолання економічної кризи, удосконалення і розви-
ток форм залучення іноземного капіталу [7]. Для реа- 
лізації програми «Інвестреформи» держава в особі Ко-
мітету економічних реформ формулює проектну ідею, 

консолідує необхідні активи, проводить необхідні до- 
звільні та ліцензійні процедури та розробляє бізнес-
план, що закріплюється аудиторськими висновками 
провідних світових компаній. 

Ранжування блоків, які відображають рівні інвестиційного клімату в економіці України 

Рис. 3. Схема взаємозв’язку рівнів інвестиційного клімату економіки України ієрархії  
«держава — сектор економіки (регіон) — підприємство» 

Джерело: авторська розробка. 

На сьогодні Комітетом економічних реформ ви-
значено 10 національних проектів, основними з яких 
є: 

— «LNG термінал» — морський термін з прий-
мання скрапленого природного газу; 

— «Відкритий світ» — створення інформаційно-
комунікаційної освітньої мережі національного рівня 
на базі технологій радіозв’язку четвертого покоління 
(4 G); 

— «Енергія природи» — будівництво комплексів 
вітряних, сонячних та малих гідроелектростанцій, ви-
робництво твердого альтернативного палива. 

Об’єм залучення іноземних інвестицій в Україну 
за видами економічної діяльності впродовж 2018 р. в 
млн дол. США представлено на рис. 4.  

Окрім недосконалого законодавства, проблемами 
залучення іноземного капіталу до України називають 
політичну нестабільність, бюрократію та корупцію, 
безробіття, неконвертованість національної валюти, 
слабке інформаційне забезпечення іноземних інвесто- 
рів про потенційні можливості інвестування; утрудне-
ність доступу до місцевих кредитів фондової діяльно-
сті; недосконалість процедури оформлення іноземних 

МЕЗОРІВЕНЬ 

Перспективність розвитку регіонів  
(областей, міст) України 

Показники, що характеризують 
діяльність підприємств в кож-
ному регіоні держави щодо 
всього об’єму інвестицій  
в економіку України 

Питома вага показників, що характеризують діяльність 
підприємств кожного регіону у відповідних показниках 
щодо виявлення динаміки стану економіки та резервів 

щодо їх покращення 

Конкурентна позиція підприємств пріоритет-
них секторів економіки 

Фінансовий стан підприємств пріоритет-
них секторів економіки 

Інвестиційна політика  
держави 

МАКРОРІВЕНЬ 

Інвестиційна привабливість 
держави 

Інвестиційний імідж  
держави 

Інвестиційний клімат  
держави 

Інвестиційна активність 
держави 

Рішення щодо реалізації  
інвестиційних проектів 

МІКРОРІВЕНЬ 

Перспективність розвитку підприємств  
пріоритетних секторів економіки 

Інтенсивність фінансових потоків  
підприємств за пріоритетними секторами 

економіки 

Ступінь сприятливості зовнішнього  
середовища 

Інвестиційні ризики функціонування під-
приємств пріоритетних секторів економіки 

та вірогідність їх банкрутства 
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Таблиця 
Перелік основних інвестиційних проектів у регіонах України за видами економічної діяльності у 2018 р. 

Регіон 
Назва найбільшого інвестиційного  

проекту в регіоні 

Об’єм ін-
вестицій, 
млн дол. 
США 

Спосіб залучення  
інвестицій 

Вид економічної  
діяльності 

Черкаська 
Переробка твердих побутових відходів «Ин-
тегрированный Центр» 

210 
Державнi гарантiї, iнозе-
мнi інвестиції 

Будівництво та будіве-
льна індустрія 

Чернігівська 
Будівництво сміттєпереробного ком- 
плексу  

375 
Спільне капіталовкла-
дення, кредит 

Будівництво та будіве-
льна індустрія 

Чернівецька 
Реставрація з реабілітацією (добудова) ліку-
вального корпусу дитячої лікарні 

56,44 
Кошти державного, місь-
кого бюджетів та спон-
сорська допомога 

Будівництво та будіве-
льна індустрія 

Дніпропетров-
ська 

Розвиток виробництва ракетно-космічної і 
авіаційної техніки 

568 
кредит, бюджетні 
кошти 

Машинобудування та 
приладобудування 

Івано-Франків-
ська 

Гірськолижний комплекс «Бескид» (Долина) 187,5 
Зовнішні інвестиції, кре-
дит 

Культура, туризм, рек-
реація, готельний бізнес

Хмельницька Малоповерхова забудова 500 Продаж майнових прав 
Будівництво та будіве-
льна індустрія 

Київська Тарасівське родовище 177,8 Прямі інвестиції 
Гірничодобувна проми-
словість 

Кіровоградська 
Оптимізація системи теплопостачання м. 
Олександрія. Техніко-економічне обґрунту-
вання децентралізації теплопостачання 

16,2 

Кредитна лінія міжнаро-
дної фінансової установи 
під 6% річних (ставка 
LIBOR) в дол. США 

Енергетика та альтерна-
тивні види палива 

Миколаївська 
Універсальний морський комплекс терміна-
лів 

2409 Грошові внески 
Будівництво та будіве-
льна індустрія 

Одеська Автодорога Одеса-Рені   1118 На умовах концесії 
Будівництво та будіве-
льна індустрія 

Рівненська Виробництво поліетилену 150 Вкладання коштів 
Будівництво та будіве-
льна індустрія 

Полтавська 
Будівництво мосту через річку Дніпро в місті 
Кременчуці Полтавської області 

657,9 зовнішні інвестиції 
Будівництво та будіве-
льна індустрія 

Сумська 
Реконструкція сірчанокислотного цеху № 4 з 
доведенням потужності до 300 тис. тонн мо-
ногідрату на рік 

57,90 
Залучення кредитних ре-
сурсів 

Хімічна і нафтохімічна 
промисловість 

Житомирська 

Проект високоефективної системи теплопо-
стачання м. Житомира зі створенням компа-
нії по наданню комплексу житлово-комуна-
льних послуг в окремому мікрорайоні 

42,78 
Кошти вітчизняного ін-
вестора, іноземні інвес-
тиції 

Торгівля та надання по-
слуг 

Волинська 
Будівництво санаторно-курортного компле-
ксу в с. Журавичі, Ківерцівського району 

17,82 
Надання послуги гостин-
ності, лікування і реабілі-
тації 

Культура, туризм, рек-
реація, готельний бізнес

Запорізька 
Гірничо-збагачувальний комбінат на базі Ва-
синівського залізорудного родовища 

1130 Створення підприємства 
Гірничодобувна проми-
словість 

інвестицій; порівняно високі податки і незначні ін- 
вестиційні пільги; недостатнє страхування від політич-
ного і економічного ризику. Для заохочення інвесторів 
необхідно проводити наступні кроки: створення стра-
тегічної програми іноземного інвестування, яка б на-
дала іноземним інвесторам вигідні умови для здійс-
нення інвестиційної діяльності; реформа правового 
регулювання режиму іноземного інвестування, а також 
надання захисту і гарантій держави інвесторам від змін 
у законодавстві; створення вільних економічних зон та 
боротьба із корупцією, встановлення прозорих інвес-
тиційних схем.  

Висновки. Проведено діагностування стану управ-
ління інвестиційним кліматом за секторами націона-
льної економіки у напрямі реалізації інвестиційних 
проектів. Проаналізовано обсяги іноземних інвестицій 
залежно від секторів національної економіки. Вияв- 
лено, що основну суму коштів вкладено в реалізацію 
інвестиційних проектів, що стосуються двох видів еко- 
номічної діяльності: 1) культура, туризм, рекреація, 
готельний бізнес — 780,9 млн дол. США; 2) транс-
порт — 270 млн дол. США.  

Подальші дослідження необхідно проводити у на-
прямі оптимізації управління інвестиційним кліматом 

в економіці України. Зокрема, розробки комплексної 
моделі оцінки стану інвестиційного клімату в націона-
льній економіці та аналізу й удосконалення методико-
організаційних засад контролю інвестиційного клімату 
через використання моделі моніторингу його стану в 
економіці України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Вступ. Характерною ознакою сучасної глобаліза-
ції світової економіки є підсилення її тенденцій. Але 
вони дотепер є недостатньо досліджені. Крім того, досі 
немає загально визнаного і точного тлумачення сутно-
сті глобалізації як наукової категорії. В першу чергу це 
вимагає глибокого і всебічного теоретичного осмис-
лення особливостей глобалізованої економіки, її пере-
ваг та недоліків, розробки, удосконалення і втілення 
практичних рекомендацій на всіх рівнях управління 
для врахування впливу глобалізації та інтеграції як її 
наслідків. Крім того, сучасний понятійний апарат не 
враховує специфіки періоду глобалізаційних та інте- 
граційних процесів і потребує корегування наукових 
категорій як за формою, так і за змістом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загально-
визнаною точкою зору є те, що на початку 70-80-х ро-
ків XX століття інтернаціоналізація світової економіки 
перейшла до сталої стадії глобалізації. Але витоки гло-
балізації, на наш погляд, з’явилися ще у першій поло-
вині XX століття, в епоху так званого космополітизму. 
Так, великий глобалізаційний музикант Антон Рубін-
штейн вважав, що космополітизм може бути «на- 
садженим», а патріотизм є вродженим. Глобалізація, 
яка охопила світове господарство, змінює співвідно-
шення між внутрішніми та зовнішніми факторами ма-
теріального виробництва, технологій, інвестицій в 
економічні ресурси та інше. 

Розвиток національних економік на сучасному 
етапі неможливий без врахування таких зовнішніх  
факторів: 

— міжнародного розподілу праці та кооперації ви-
робництва, зовнішньої торгівлі, підсилення взає-
мозв’язків і взаємозалежності національних економік 
при їх участі у світовому господарстві; 

— підсилення ролі контролю і його розподілу  
(розподілений контроль); 

— визначення особливостей формування, роз- 
витку підприємств та управління (стратегічного, так-
тичного та оперативного) в умовах глобалізації. Воно 
регулюється не тільки національними, а й міждержав-
ними та наднаціональними органами управління при 
розподіленому між ними контролі. 

Розробка та реалізація національних стратегій 
економічного розвитку вимагає враховувати міжна- 
родні пріоритети, стандарти, норми поведінки та нор-
мативи основних учасників глобалізованої господар-
ської діяльності. Тому необхідна адаптація до них та 
коригування українського нормативно-правового за- 

безпечення економічної діяльності суб’єктів господа-
рювання. 

Глобалізація, як якісно новий етап в еволюції  
розвитку світової економіки, виникла на межі XX 
і XXI століть. За останні три десятиріччя значно акти-
візувалися та загострилися дискусії в наукових і діло-
вих колах щодо його сутності, позитивних і негатив-
них рис та наслідків. Вітчизняна економічна думка 
формувалась у загальному руслі світового розвитку. Її 
особливістю була креативна спрямованість. Як прик-
лади, наведемо таке: 

— концепція довгих або великих хвиль з підвищу-
вальними фазами Миколи Кондратьєва [1], яка від- 
крила цілий напрямок досліджень, що продовжується 
й зараз; 

— дослідження М.І. Туган-Барановським ролі та 
динаміки капіталовкладень, які визначають основи 
циклічного розвитку; 

— теоретичні передумови й двухсекторні моделі 
(для засобів виробництва та предметів споживання) 
для визначення збалансованих довгострокових темпів 
розвитку економіки, які розроблені Г. А. Фельдманом 
та іншими з метою їхнього практичного впровадження 
та використання в прогнозуванні й плануванні еконо-
мічних процесів. 

Історія економічних наук свідчить про те, що  
більшість проблем, які породжували суперечки науко-
вців багато років тому, повертаються назад на новому 
витку історичного розвитку. Цей об’єктивний процес 
вимагає  обов’язкового вивчення та дослідження ево-
люції господарських процесів та оцінки їхнього стану. 

Відтепер немає єдиної думки щодо змісту терміну 
«глобалізація». Зокрема, М. Кальтес вважає, що глоба-
лізація — це нова капіталістична економіка, інформа-
ція, знання та інформаційні технології. Їх автор роз- 
глядає як головні джерела продуктивності та конку-
рентоспроможності. Вона організується через сітьову 
структуру менеджменту, виробництва та розподілу (а 
не окремих фірм, як раніше) [2, с. 65]. Вважаємо, що 
автор не акцентує увагу на комплексному підході до 
визначення економічної суті терміну «глобалізація», а 
розкриває лише її структурні елементи. 

А.О. Задоя [3, с. 15] під терміном «глобалізація» 
розуміє якісно новий етап розвитку інтернаціоналіза-
ції господарського життя. Однак у визначенні автор не 
пояснює сутність даного поняття. 

На наш погляд, «глобалізація» — це сталий, без-
поворотний процес укрупнення системи або «ком- 
плексу» суб’єктів господарювання світової економіки, 
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яким притаманні щільні взаємообумовленість і взає-
мозв’язки. Наслідком глобалізації є інтеграційні про-
цеси, які характерні для усіх рівнів  економіки: мега-, 
макро-, мезо-, мікро- та нанорівня. 

Постановка проблеми. Тісні взаємозв’язки й обу-
мовленість наукових категорій вимагають комплекс-
ного підходу щодо їхнього вивчення й удосконалення 
з врахуванням загальнонаукового принципу дослід-
ження від загального до часткового. Таким вимогам 
відповідає методологія економічної науки [4, с. 292]. 
Тому актуалізується проблема її удосконалення. 

Метою статті є оцінка тенденцій розвитку глоба-
лізаційної економіки. 

Задля її досягнення необхідно вирішити наступні 
завдання: 

— виявлення тенденцій, що впливають на націо-
нальні економіки в період глобалізації та визначення 
їх особливостей; 

— уточнення економічної сутності глобалізації; 
— розробка типології суб’єктів господарювання в 

умовах глобалізації; 
— дослідження проблеми зменшення кількості 

кваліфікованих працівників в умовах глобалізації та 
напрямів їх відтворення; 

— розробка заходів щодо організації та функціо-
нування корпорацій в умовах глобалізації. 

Теоретичні основи дослідження. На підставі прове-
деного аналізу [2, 3, 5, 6] у дослідженні виявлено  
особливості сучасної глобалізованої економіки, озна-
ками якої є: 

— міжнародна інтеграція як наслідок глобалізації; 
— підсилення ролі аналізу макро- і мегаоточення; 
— вільне перетікання великого капіталу до регіо-

нів, де можливе отримання максимального прибутку, 
і як наслідок, пов’язані з ними міграційні процеси  
і виток кваліфікованих кадрів; 

— загострення соціально-економічних конфлік-
тів, що вимагає їхнього дослідження, та ін. 

Звичайні форми організації національного виро-
бництва (централізована, децентралізована та змі-
шана) доповнились інтернаціоналізованою формою, 
яка набула сталості. 

Визначимо, що сучасний етап розвитку глобалі-
заційних та інтеграційних процесів потребує прове-
дення: 

— міжгалузевих економічних досліджень; 
— інтеграції академічної, вузівської, галузевих  

і заводських наук та практик; 
— розробки та удосконалення структури елемен-

тів систем державного, міждержавного та інтернаціо-
налізованого регулювання економічної діяльності в 
умовах глобалізації, а також уточнення змісту кожного 
з елементів. 

Різноманіття ринкових процесів в умовах глоба-
лізації, на наш погляд, потребує ситуаційної оцінки та 
врахування наступних змін: 

— переорієнтації з формування й реалізації зви-
чайних «стратегій зростання» до інших, більш склад-
них «стратегій розвитку» (з урахуванням диверсифіка-
ції виробництва, ефективного використання еконо- 
мічних ресурсів, територіального розміщення, взаємо-
відносин та ін.) суб’єктів господарювання; 

— кон’юнктури ринку; 
— оперативного реагування на швидку зміну умов 

функціонування з позиції ускладнення та з урахуван-
ням зовнішніх та внутрішніх негативних факторів 
впливу на стан економіки суб’єктів господарювання; 

— ускладнення та загострення соціально-еконо-
мічних та екологічних явищ і процесів; 

— диверсифікація виробництва; 

— необхідність розподіленого контролю на мега-, 
макро-, мезо-, мікро- та нанорівнях. 

До організації та функціонування розподіленого 
контролю учасників ринкових взаємовідносин в умо-
вах глобалізації пропонується застосування комплекс-
ного системного підходу. Так, Джордж Сорос пов’язує 
вплив глобалізації зі станом сучасних основоположних 
міжнародних інститутів, таких  як ООН, Світовий 
банк і Міжнародний валютний фонд, виявляє їх слабкі 
сторони і пропонує ефективні заходи по корекції їх 
недоліків, а також показує безумовні економічні і со-
ціальні переваги єдиної світової системи [6, с. 24-35]. 
Оскільки головними суб’єктами економічної діяльно-
сті є корпорації (національні, міжнаціональні, транс-
континентальні корпорації та інші), одним із важли-
вих завдань сучасних економічних теорій є розробка 
їхньої класифікації. Систематизація літератури [1-6], 
аналіз існуючих підходів до визначення типології кор-
порацій дозволили авторам запропонувати класифіка-
цію, яку побудовано з урахуванням особливостей гло-
балізаційних і інтеграційних процесів. Класифікація 
дозволяє систематизувати та структурувати розмаїття 
суб’єктів господарської діяльності за ключовими озна-
ками з подальшим поділом їх за видовими групами, а 
потім деталізувати, досліджувати та визначати особли-
вості кожної з них. 

В дослідженні нами пропонується класифікація 
(типологія) суб’єктів господарювання в умовах глоба-
лізації та інтеграції за такими ознаками: 

1) за територіальним охопленням або розпов-
сюдженістю виокремлюються — національні, регіо- 
нальні, багатонаціональні, континентальні, міжконти-
нентальні та транснаціональні корпорації (ТНК); 

2) за структурним поділом — галузеві, міжгалузеві,
змішані; 

3) за особливістю операційних процесів — науково-
дослідницькі, дослідно-конструкторські і проектні ор-
ганізації; добувні, виробничі, у сфері послуг, змішані 
корпорації; 

4) за формою організації контролю — концерни
і кластери, фінансово-промислові групи, науково- 
виробничі об’єднання та інші; 

5) за структурою корпоративної власності  —
корпорації, де основними власниками є трудовий ко-
лектив; корпорації; корпорації, коли власниками є  
зовнішні володарі акцій; змішані. 

Одним із наслідків глобалізації світової еконо-
міки (господарства) є підсилення міграційних проце-
сів. Нагальною проблемою в Україні є виток молоді та 
кваліфікованих трудових ресурсів, як активної частки 
населення. 

Гостро для підприємств України постає питання 
відтворення потенціалу робочої сили, й зокрема по- 
тенціалу висококваліфікованих працівників. За останні 
роки значна кількість кваліфікованих працівників  
емігрувала, також відбулася втрата населення шляхом 
природного убутку. Це пов’язано з впливом політич- 
ного та економічного стану в Україні на рівень життя, 
кількість, частку висококваліфікованих працівників в 
робочій силі та її конкурентоспроможність. 

Зазвичай, різні школи встановлювали до еконо-
мічного суб’єкта (homoeconomicus) різні сподівання, 
що пояснюється особливостями їх економічної пове-
дінки. Так, Дж. Кейнс вважав індивіда схильним до 
заощаджень і схильним до «грошових ілюзій» [7, 
с. 354], М. Фрідман  виявляє у індивіда «адаптивні очі-
кування» [5, с. 24-27]. 

В умовах глобалізованої системи професійно-тру-
дова діяльність пов’язана з розвитком професійних, 
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трудових навичок людини, способів виробництва ма-
теріальних і нематеріальних благ. Категорію «зайняті» 
з позиції їх участі у трудовій діяльності доцільно роз- 
глядати за двома категоріями, як низько- та висококва-
ліфіковані. Висококваліфіковані працівники є важли-
вою частиною трудових ресурсів, яка утворює інте- 
лектуальний потенціал України. Отже, проблема змен-
шення кількості кваліфікованих працівників (нанорівень) 
в умовах глобалізації потребує дослідження й розв’я-
зання шляхом розробки заходів, які сприятимуть  
зменшенню негативного впливу цього процесу на віт-
чизняну економіку. 

В економічній теорії [5; 8] робоча сила розгляда-
ється як здатність людини до праці, сукупність фізич-
них і духовних здібностей, які людина використовує у 
своїй професійній діяльності. Праця є важливою умо-
вою існування людини, її розвитку й добробуту сус- 
пільства загалом. Різновидом соціальної поведінки 
людини є трудова діяльність. Основним видом трудо-
вої діяльності є продуктивна праця людини в певній 
галузі її життєдіяльності і класифікується як профе-
сійна праця. Відповідно до Методологічних положень 
[9] до трудової діяльності відносяться всі види про- 
дуктивної діяльності, що здійснюється особами будь-
якої статі та віку з метою виробництва товарів або на-
дання послуг для використання іншими особами або 
для власного використання, як оплачувані, так і не-
оплачувані. Вперше з часу прийняття міжнародних ре-
комендацій по статистиці зайнятості, неповної зайня-
тості і безробіття, нові концептуальні рамки статис-
тики трудової діяльності повністю збігаються із за- 
гальними межами сфери виробництва системи націо-
нальних рахунків (СНР-2008), а також концепцією 
економічних одиниць. 

У дослідженні [10] сформовано способи (інстру-
менти) відтворення ділових якостей людини в кон-
тексті покращення в майбутньому рівня їх потенціалу 
задля зростання ефективності виробництва суб’єктів 
господарювання [10, с. 72]. 

Аналіз статистичних даних кількості населення 
України за період 1992-2018 рр. [11] виявив, що почи-
наючи з 2009 року спостерігається негативна тенден-
ція поступового зниження кількості населення. 

Для дослідження статистичних даних обрано ін-
тервал з 2000 по 2018 р. Прогнозний аналіз проведено 
за період з 2018 по 2024 р. з врахуванням  зовнішніх 
факторів та згладжування, що відбувається з викорис-
танням технології машинного навчання. Зазвичай, 
традиційні підходи щодо  прогнозування населення 
враховують: загальні закони розвитку населення, ана-
ліз статистичних закономірностей, базуються на сто-
хастичній інтерпретації населення. За призначенням 
усі демографічні прогнози поділяються на реалістичні, 
аналітичні, нормативні, прогноз-застереження та  
функціональні. Демографічний прогноз — перспекти-
вний розрахунок чисельності населення. Він ґрунту- 
ється на даних про зміну чисельності, статевовікової 
структури, народжуваності, смертності, міграції як у 
минулому, так і майбутньому тощо. 

Автори намагалися зробити реалістичні коротко-
строкові прогнози за період до 5 років, оскільки саме їх 
використовують у розрахунках балансів робочої сили. 
При реалістичних прогнозах на кожний окремий мо-
мент часу всі параметри визначаються не як окремі 
величини, а як довірчі інтервали, тобто максимальне 
й мінімальне значення показників, які, швидше за все, 
досягнуті не будуть. Тобто, довірчий інтервал є діапа-
зоном, що оточує кожне прогнозоване значення, в 
який, згідно з прогнозом (з нормальним розподілом), 

має потрапити 95% майбутніх точок. Довірчий інтер-
вал допомагає з’ясувати точність прогнозу. Чим менше 
інтервал, тим вище довіра до прогнозу для тієї чи ін-
шої точки. 

Існує багато методів прогнозування тенденції чи-
сельності населення, наприклад: екстраполяційні ме-
тоди, метод марківських ланцюгів, методи Хольта  
і Брауна, метод Вінтерса, регресійні методи прогнозу-
вання, методи Бокса-Дженкінса (ARIMA), метод «Гу-
сениці» SSA та інші. 

Автори обрали екстраполяційний метод (метод 
оцінки тенденцій), що ґрунтується на даних про сере-
дньорічні абсолютні зміни чисельності населення за 
певний період. Якщо ці показники відомі, то можна 
розрахувати чисельність населення на будь-яку кіль-
кість років уперед, вважаючи їх сталими на весь про-
гнозний період. Екстраполяційний метод найбільш 
поширений і дає уявлення про динаміку демографіч-
ного явища.   

Новітні інформаційно-комунікаційні технології 
значно спрощують  прогнозування можливостей від- 
творення трудових ресурсів з використання ІТ і нового 
підходу [12, с. 49-53]. Суть його полягає у відтворенні 
потенційної частини трудових ресурсів у контексті 
зростання якостей висококваліфікованих працівників. 
Використання Office 365, Excel 2016, Excel 2019 спро-
шує процедуру прогнозування внаслідок викорис-
тання функцій прогнозування часових рядів для пе-
редбачення майбутніх значень з урахуванням ретро-
спективних даних, в яких використовуються передові 
методи машинного навчання, такі як експоненційне 
потрійне згладжування. Прогноз передбачає майбутні 
значення  на основі статистичних даних і алгоритму 
експоненційного згладжування (ETS) версії AAA. 

Результати дослідження. У дослідженні викорис-
тано статистичні дані Держстату України за  період з 
2000 по 2018 р. [11]. Проведено дослідження чисель-
ності населення й прогнозування тенденції їх кількості 
в короткостроковій перспективі. Аналіз статистичних 
даних чисельності населення України в цілому та  
частки економічно-активного населення (робочої 
сили) показав, що вона не перевищує 55%. 

За результатами аналізу динаміки чисельності на-
селення обґрунтовано прогноз чисельності населення 
країни до 2024 р. Виявлено негативну тенденцію за- 
гального скорочення чисельності населення країни в 
цілому. Негативна тенденція загального скорочення 
кількості населення має об’єктивні причини, що 
пов’язані з військовими діями, смертністю та нега- 
тивним станом економіки України, яка спричинила 
безробіття. Серед важливих причин є також міграція 
населення, обумовлена впливом глобалізаційних про-
цесів на національну економіку. Однією з важливих 
проблем відтворення трудових ресурсів є зростання  
рівня продуктивності праці. Тому доцільною визна- 
чена необхідність аналітичної оцінки розподілу трудо-
вих ресурсів держави за віковими категоріями та ген-
дерними ознаками, прогнозування тенденції зміни  
кількості населення в цілому та визначення частки 
його трудових ресурсів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
У статті: 
1) визначено тенденцію підсилення глобалізацій-

них процесів; 
2) уточнено сутність дефініції «глобалізація» з

урахуванням розширення взаємозв’язків суб’єктів  
господарювання у світовій економіці; 

3) за результатами проведеного статистичного
аналізу виявлено негативну тенденцію загального ско- 
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рочення чисельності населення країни та складено 
прогноз зміни населення країни до 2024 р.; 

4) обґрунтовано класифікацію корпорацій в умо-
вах глобалізації за п’ятьма ознаками: територіальним 
охопленням, структурним поділом, особливістю опе-
раційних процесів, формою організації контролю, 
структурою корпоративної власності. Для практичного 
застосування запропонованої класифікації корпорацій 
в умовах глобалізації в подальших дослідженнях необ-
хідно визначити особливості кожної видової групи. 

Перспективою подальших досліджень є: 
1) визначення особливостей організації та функці-

онування корпорацій в умовах глобалізації, що потре-
бує розробки на державному рівні відповідних заходів;  

2) аналіз динаміки трудових ресурсів за групами;
аналіз зміни чисельності населення України, згрупо-
ваного за гендерною ознакою та зміни чисельності  
міського й сільського населення; проведення ситуа-
ційної оцінки впливу інновацій на рівень відтворення 
трудових ресурсів корпорацій України в умовах глоба-
лізації та інтеграції. 

Існує необхідність створення комплексної мето-
дики оцінки трудових ресурсів суб‘єктів господарю-
вання та розробки заходів, спрямованих на зниження 
негативного впливу міграції висококваліфікованих 
працівників з нашої країни й пожвавлення національ-
ної економіки з урахуванням впливу глобалізаційних 
та інтеграційних процесів економічної науки і прак-
тики з метою відродження та розвитку України. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА БІДНІСТЬ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ 

Приблизно 4 млрд людей в світі не мають доступу 
до електроенергії або не можуть дозволити собі мати 
базові енергетичні послуги для задоволення повсяк-
денних життєвих потреб. В різних країнах світу різні 
вимоги щодо цих базових послуг, але найбільш поши-
реними є потреба в освітленні, можливості приготу-
вати їжу, підтримати в своєму житлі комфортну тем-
пературу. Тому проблема енергетичної бідності є акту-
альною проблемою. 

Автори роботи [1] дають таке визначення енерге-
тичної безпеки: «стан забезпечення економіки та на-
селення джерелами енергії, який характеризується на-
дійними, технічно безпечними та екологічно прий- 
нятними умовами надходження паливно-енергетич-
них ресурсів». Тобто, якщо певна частка населення 
потерпає від енергетичної бідності, то це не тільки не-
можливість забезпечення гідної якості життя, не 
тільки загроза здоров’ю, але й загроза енергетичній 
безпеці. Але автори й цієї роботи, й багатьох інших не 
враховують при вимірюванні рівня енергетичної без-
пеки країни, регіону індикатор, який би визначав  
енергетичну бідність домогосподарств як складову 
енергетичної безпеки. 

Також треба відмітити, що аналізуючи бідність 
населення в нашій країні, соціальні ризики, які вона 
провокує, ніхто з дослідників не розглядає енерге- 
тичну бідність як складову бідності взагалі. Напри-
клад, у своїй роботі [2] автор детально аналізує стан, 
причини та ризики бідності в Україні, її наслідки на 
базі певних показників самооцінки населенням рівня 
своїх доходів і витрат, рівня свого життя, але показ-
ники, які б могли характеризувати енергетичну бід-
ність домогосподарств та які є серед показників само-
оцінки, не увійшли до переліку показників, які харак-
теризують бідність.  

Тому вивчення досвіду країн ЄС щодо оцінки  
рівня енергетичної бідності, можливості такої оцінки 
в Україні є надзвичайно актуальним питанням. 

Незважаючи на те, що поняття «енергетичної  
бідності» (energy poverty) не має визначеної кваліфіка-
ції у правовому полі ЄС, проблема, з якою її зазвичай 
асоціюють, присутня у кожній з країн-членів. Дослід-
ники аналітичного центру INSIGHT_E визначають 
енергетичну бідність як «комплекс умов, за яких фі- 
зичні особи або домогосподарства не в змозі обігрівати 
або забезпечити інші енергетичні послуги у своїх бу-
динках за доступною ціною» [3]. 

Більш детальна кваліфікація може визначити  
енергетичну бідність як неспроможність реалізувати 
базові можливості внаслідок, прямо або опосередко-
вано, недостатнього доступу до енергетичних послуг, 
з урахуванням доступних альтернативних засобів реа-
лізації цих можливостей [4]. До того ж, на практиці 
кваліфікація стану енергетичної бідності в країнах-
членах ЄС (формально чи, як у Франції, неформа- 

льно), включає оцінку частки сукупного доходу домо-
господарства або особи, що витрачається на енергоно-
сії. Розмір такої частки може бути оціночним («істот-
ний», «substantial»), або у деяких випадках визнача-
ється на рівні 10% [5]. 

Агентство зі співробітництва енергетичних регу-
ляторів (ACER) наводить дані про те, що більшість 
(14) країн-членів використовують пряме визначення 
«вразливих споживачів» і для ринку електроенергії,  
і для ринку природного газу. Решта держав (5) вико-
ристовують непряму кваліфікацію або ж мають фор-
мальне визначення для такої категорії споживачів 
лише в одній сфері. Точне визначення вразливих спо-
живачів у сфері електроенергії мають 15 країн, та у 
сфері газу — 13 країн. Взагалі немає такої дефініції у 
Чеській Республіці, Норвегії та Словаччині (електро- 
енергія), а у газовій сфері немає дефініцій аж у 6 кра-
їна-членах (Чеська Республіка, Данія, Іспанія, Хорва-
тія, Латвія та Словаччина) [6, с. 7].  

З кожним роком людство споживає все більше й 
більше енергії, і чим вищім є рівень розвитку націона-
льних економік, тим більше енергії вони використову-
ють, про що свідчить, наприклад, Індекс європейської 
енергетичної бідності (EEPI), який щорічно розрахо-
вується для країн ЄС.  

Європейський Індекс енергетичної бідності має 
дві складові: Субіндекс енергетичної бідності європей-
ських домогосподарств (European Domestic Energy 
Poverty sub-Index, EDEPI) та Транспортний субіндекс 
європейської енергетичної бідності (European Trans-
port Energy Poverty sub-index, ETEPI). 

Саме показник EEPI обчислюється як середнє  
геометричне значення EDEPI та ETEPI для домогос-
подарств із першого за доходом квінтиля. Чим вище 
оцінка, тим краще ситуація з енергетичної бідності в 
країні. На рис. 1 наведено розподіл європейських 
країн за показником ЕЕРІ. 

Чинниками, що здатні вивести домогосподарство 
за межу енергетичної бідності, традиційно вважають 
три: низький рівень доходів, низька енергоефектив-
ність та високі тарифи й ціни на енергію.  

Показник EDEPI обчислюється як середнє гео-
метричне значення первинних показників. Цими по-
казниками є частка: 

витрат домогосподарств на енергію для жителів з 
1-го квінтиля за доходами в загальних витратах цих 
домогосподарств; 

жителів з доходом нижче 60% від середнього  
еквівалентного доходу, нездатних утримувати будинок 
в достатньому теплі; 

жителів з 1-го квінтиля за доходами, що живуть в 
оселях, які не мають комфортабельних умов влітку; 

жителів з доходом нижче 60% від середнього ек-
вівалентного доходу, що живуть в будинках з дахом, 
що протікає, вологими стінами, підлогами або фунда-
ментом, або гниллю в віконних рамах чи підлозі.  
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Рис. 1. Мапа розподілу країн Європейського Союзу за індексом європейської енергетичної бідності [7] 

Показник ETEPI обчислюється як середнє гео- 
метричне значення показників, що оцінюють деякі з 
причин транспортної енергетичної бідності, а саме  
частку:  

витрат на енергію для транспорту від загальних 
витрат жителів з 1-го квінтиля за доходами; 

жителів з доходом нижче 60% від середнього  
еквівалентного доходу, які не можуть дозволити собі 
регулярне використання громадського транспорту; 

жителів з 1-го квінтиля за доходами з дуже висо-
ким рівнем складності доступу до громадського  
транспорту.  

Через відсутність даних по більшості країн,  
оцінку інших симптомів транспортної енергетичної  
бідності не була включено до розрахунку ETEPI [7].  

Багато досліджень показують, що низька енерго-
ефективність будинків збільшує попит на енергетичні 
ресурси, що прямо впливає на рівень енергетичної  
бідності, Але слід розглядати всі чинники, які вплива-
ють на енергетичну бідність домогосподарств (рис. 2). 

Рис. 2. Чинники енергетичної бідності та їх взаємозалежність [6] 
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Високий економічний рівень розвитку країни не 
є гарантією відсутності енергетичної бідності її насе-
лення. За даними французького INSEE (Націо- 
нального інституту статистики та економічних до- 
сліджень), 5,6 млн французьких родин, або 12,1 млн 
людей, тобто дві третини французів мерзнуть у себе 
вдома [8].  

При цьому співвідношення доходів жителів цих 
країн і вартості опалення зовсім інше, ніж в Україні. 
Так за даними Eurostat за 2016 рік [9], які для порів-
няння наведено у обстеженні, проведеному Держав-
ною службою статистики «Самооцінка домогосподар-
ствами рівня своїх доходів за 2017 рік», якщо у Люк-
сембурзі та Фінляндії тільки 1,7% зазначають,  
що в них є недостатність коштів для підтримування 
прийнятно теплої температури у житлі, у Франції — 
5%, то в Україні цей показник становив 25,6%: більше 
чверті населення країні має один з показників матері-
альної депривації — недостатньо коштів для підтриму-
вання достатньо теплої температури у своєму житлі (на 
придбання палива, обігрівача тощо) протягом опалю-
вального сезону. Але не треба плекати зайві ілюзії 
щодо європейської якості життя: у Литві та Греції  
частка таких домогосподарств складає 29,3 та 29,1% 
[10].  

Оцінка гостроти проблеми енергетичної бідності, 
або поширеності цього явища у суспільстві, значно 
ускладнена відсутністю стандартизованого підходу до 
визначення, суттєвою різницею у характері, обсязі та 
особливостях споживання енергії у різних країнах, а 
також часто лише опосередкованими індикаторами, 
доступними для оцінки. Первинну інформацію для 
оцінки рівня енергетичної бідності переважно отриму-
ють з даних соціологічних опитувань.  

Тим не менше, статистика ACER свідчить про те, 
що у 5 державах-членах ЄС, де існує чітке визначення 
енергетичної бідності і де енергетичні регулятори здій-
снюють відповідний моніторинг, рівень енергетичної 
бідності був достатньо низьким. Наприклад, у 2017 
році він становив 4,6% на Кіпрі, 8% в Естонії, 
9,1%/14,2% у Франції (електроенергія/газ), 10,3% у 
Румунії та 11,1% у Великобританії [11]. 

Експерти виділяють 4 чинники, які істотним чи-
ном впливають на зменшення загрози зростання рівня 
енергетичної бідності у суспільстві:  

наявність недискримінаційного доступу до енер-
гетичних продуктів (підключення); 

необхідний обсяг споживання енергії домогоспо-
дарством, враховуючи енергозбереження та енерго- 
ефективність;  

заходи державної політики;  
збільшення доходів населення.  

В Україні Державною службою статистики раз на 
два роки по всіх регіонах країни проводяться обсте-
ження самооцінки домогосподарствами рівня своїх 
доходів, у тому числі показників матеріальної депри-
вації, серед яких є:  

відсутність у зв’язку з недостатністю коштів  
житла у нормальному стані (протікає дах, вологі 
стіни/підлога/фундамент або гнилі віконні рами чи  
підлога);  

недостатньо коштів для підтримування достатньо 
теплої температури у своєму житлі (на придбання па-
лива, обігрівача тощо) протягом опалювального се-
зону.  

Тобто в Україні наразі вже є статистичні дані для 
розрахунку показника аналогічного EDEPI (суб- 
індексу енергетичної бідності європейських домогос-
подарств). Тільки їх наведено за децильними групами, 
а саме відсоток населення, яке за рівнем середньоду-
шових загальних доходів у місяць входить до складу 
першої та десятої децильної групи, та яке має доходи 
нижчі прожиткового мінімуму (встановлюється) та  
фактичного прожиткового мінімуму (розраховується 
Мінсоцполітики). Але дані для розрахунку ETEPI 
(транспортного субіндексу європейської енергетичної 
бідності) відсутні. 

У першу чергу в Україні через низький рівень до-
ходів, високі тарифи та ціни на енергію у населення 
недостатньо коштів для підтримування достатньо теп-
лої температури у своєму житлі (на придбання палива, 
обігрівача тощо) протягом опалювального сезону, 
тобто відсоток таких домогосподарств є не тільки до-
волі високим, а й збільшується в останні роки. Якщо 
порівняти його значення у 2017 році з 2015 роком, то 
можна побачити, що він хоча й не дуже значно, але 
збільшився. Якщо у 2015 році він становив в цілому 
по Україні 24,2%, то у 2017 році — 25,6%, у тому числі 
у міських домогосподарств він збільшився з 20,1 до 
21,7%, а у сільських відповідно з 32,3 до 33,3% і ситу-
ація дуже різна по областях України (табл. 1). Частка 
домогосподарств, у яких недостатньо коштів для під- 
тримування достатньо теплої температури у своєму 
житлі (на придбання палива, обігрівача тощо) протя-
гом опалювального сезону в залежності від їх матеріа-
льного забезпечення наведена у табл. 2. Парадокса-
льно, але про найбільше збільшення рівня енергетич-
ної бідності домогосподарств заявили найбільш забез-
печені матеріально особи. У цій групі населення цей 
показник у 2017 році збільшився на 50,5% у порів-
нянні з 2015 роком. У всіх інших групах цей показник 
також збільшився, але не так наглядно: від 1 до 5% (за 
даними [10]). 

Таблиця 1 
Розподіл відсотку населення, у якого недостатньо коштів для підтримування достатньо теплої температури  

у своєму житлі (на придбання палива, обігрівача тощо) протягом опалювального сезону, % [10] 1 
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32,0 8,5 26,6 19,0 9,7 93,0 15,3 68,3 7,9 9,6 32,5 14,3 37,7 14,5 12,8 13,1 64,7 27,6 32,5 70,6 7,0 31,5 10,2 34,0 4,8

1 Без урахування територій Донецької та Луганської областей, не підконтрольних українській владі. 
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Таблиця 2 
Динаміка кількості домогосподарств, у яких недостатньо коштів для підтримування  
достатньо теплої температури у своєму житлі (на придбання палива, обігрівача тощо)  
протягом опалювального сезону в залежності від їх матеріального забезпечення [10] 

Потерпало від позбавлення 

Частка домогосподарств, у 
яких недостатньо коштів для 
підтримування достатньо  

теплої температури у своєму 
житлі, % 

2015 рік 2017 рік

Населення, яке за рівнем середньодушових загальних доходів у місяць вхо-
дить до складу першої децильної групи 

33,8 34,3

Населення, яке за рівнем середньодушових загальних доходів у місяць вхо-
дить до складу десятої децильної групи 

10,3 15,5

Населення, середньодушові загальні доходи якого нижчі прожиткового міні-
муму 36,4 38,4

Населення, середньодушові загальні доходи якого нижчі фактичного прожи-
ткового мінімуму 

30,0 30,9

Це свідчить про важливе: проблему зниження  
рівня енергетичної бідності домогосподарств немож-
ливо вирішити тільки підвищенням рівня доходів на-
селення. Оскільки витрати на обігрів приміщень газом 
менші, ніж на обігрів електроенергією, але вищі за ву-
гілля (табл. 3), логічно припустити, що відсоток домо-
господарств, у яких недостатньо коштів для підтриму-
вання достатньо теплої температури у своєму житлі (на 
придбання палива, обігрівача тощо) протягом опалю-
вального сезону має бути найнижчим у регіонах, де 
видобувається вугілля та є можливість придбати його 
на місці без витрат на транспортування. Але це не так: 
у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській облас-
тях цей показник становить 19,0, 26,6 та 32,5%; у 
м. Києві, Хмельницькій, Київській, Волинській, Кіро-
воградській та Житомирській областях частка домо- 
господарств, що має недостатність коштів для підтри-
мування достатньо теплої температури у житлі нижче 
10%, а найвищим цей показник є у Закарпатській об-
ласті — 93,9% (!), дуже високим у Сумській, Івано-
Франківській та Херсонській областях, відповідно 
64,7, 68,3 та 70,6% (див. табл. 1). 

Залежність частки домогосподарств, які мають 
недостатньо коштів для підтримування достатньо теп-
лої температури у житлі, від частки осіб, які потерпа-
ють від 4 і більше із 9 ознак депривації, тобто взагалі 
мають дуже низьку якість життя, є прямою і майже 
функціональною (рис. 3). 

По всіх регіонах відповідними службами статис-
тики визначається структура сукупних витрат домого-
сподарств, в якій є показник «Витрати на житло, воду, 
електроенергію, газ та інші види палива» й довідково 
показник «Оплата житла, комунальних продуктів та 
послуг», тобто різниця між цими показниками вста- 
новлює витрати домогосподарств на паливо. На сайті 
Державної служби статистики є дані в цілому по кра-
їні. Але це витрати в цілому на всі види палива.  

Також є статичний показник «Обсяги паливно-
енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний 
період, на душу населення регіону, тонн нафтового  
еквіваленту», джерелом інформації для розрахунку 
якого є офіційні дані Державної служби статистики 
України щодо споживання енергетичних матеріалів та 
продуктів перероблення нафти в регіонах, а також на-
явного населення в регіонах.  

Таблиця 3 
Порівняння витрат на обігрів будинку  
в залежності від виду палива [12] 1 

Джерело тепла

КПД 
котла 
для 
обіг-
ріву 

Тепло-
творність 
1 кг на 

кВт⋅год 

Потреба 
для бу- 
динку 
100 м2, 
у.од. 

Ви-
трати 
на се-
зон, 
у.од. 

Дрова 70 4,5 500 500

Євродрова 70 5,5 500 680

Пеллети 70 5,2 500 675

Вугілля 90 7,7 500 585

Солярка 75 11,9 500 1430

Зріджений газ 75 13 500 1310

Електрика з 
урахуванням 
нічного тарифу

99 500 2250 

Електрика. 
Два тарифи 

99 500 1785 

Електрика. 
Один тариф 

99 500 1186 

1 Магістральний газ у даному розрахунку не враховувався. 

Цей показник розраховується на підставі даних, 
що містяться в розділі 4 «Кінцеве споживання енерге-
тичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» 
форми державного статистичного спостереження  
№ 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання 
енергетичних матеріалів і продуктів перероблення  
нафти», затвердженої наказом Держстату України від 
05.09.2013 р. № 268 (зі змінами) (http://www.ukrstat. 
gov.ua — Публікації — Економічна діяльність — Енер-
гетика — Статистичний бюлетень «Використання  
енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 
нафти»), а також даних про наявне населення в регіо-
нах на початок звітного року (http://www.ukrstat. 
gov.ua — Публікації — Демографічна та соціальна ста-
тистика — Населення та міграція — «Статистичний  
збірник «Чисельність наявного населення України» — 
Розділ «Чисельність наявного населення за регіо-
нами»).  
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Рис. 3. Залежність частки домогосподарств, які мають недостатньо коштів для підтримування  
достатньо теплої температури у житлі від частки осіб, які потерпають  

від 4 та більше ознак депривації (на підставі даних [10]) 

У 2018 році було затверджено методику для оцін-
ки кінцевого споживання енергії домогосподарствами:  

«Метою проведення розрахунків є визначення на 
рівні України на щорічній основі обсягів кінцевого 
споживання різних джерел енергії домогосподар- 
ствами за цілями призначення. 

Розрахунок показників здійснюється за такими 
джерелами енергії: 

1) електрична енергія (електроенергія);
2) теплова енергія (теплоенергія);
3) природний газ;
4) тверде паливо (вугілля, брикети вугільні та

торф’яні, торф); 
5) нафтопродукти (зріджений нафтовий газ, га-

зойль (дизельне пальне), гас, мазут топковий, дисти-
ляти нафтові); 

6) біопаливо та відходи (вугілля деревне, дрова
для опалення, паливні брикети та гранули з деревини 
та іншої природної сировини, біомаса, відходи)» [13, 
с. 7-8].  

Показник «Обсяги паливно-енергетичних ресур-
сів, спожитих у регіоні за звітний період, на душу на-
селення регіону, тонн нафтового еквіваленту» разом з 
показниками державного вибіркового обстеження 
умов життя є інформаційною базою для оцінки обсягів 
кінцевого споживання енергії домогосподарствами за 
цілями призначення методами математичного моде-
лювання. 

«Загальне споживання енергії для домогоспо-
дарств певної категорії обчислюється як сумарна кіль-
кість енергії, що була необхідною для всіх цілей, для 
яких ця енергія може використовуватись. Наприклад, 
обсяги спожитої електроенергії у загальному випадку 
визначаються як енергія, необхідна для живлення всіх 
наявних у домогосподарстві електричних приладів, які 
використовувались упродовж визначеного періоду — 
року (електроенергія може використовуватись за всіма 

цілями призначення). Формула для розрахунку має 
вид = ∑ ∑ ∙ ∙ ∙ , 

де  — кількість приладів типу s (наприклад, телеві-

зорів) у j-му домогосподарстві; 
 — споживання електроенергії приладом s; 
 — кількість годин використання приладу s в до-

могосподарстві j протягом визначеного періоду — 
року; 

 — кількість домогосподарств; 

S — кількість типів електричних приладів у домо-
господарстві» [13, с. 13]. 

За іншими джерелами енергії розрахунки здійс-
нюються аналогічно. На підставі цієї методики вже є 
розраховані дані за 2016 та 2017 роки в цілому по кра-
їні [14, 15]. 

В Україні законодавча база для вирішення про-
блеми зниження рівня енергетичної бідності домогос-
подарств практично готова, а саме: 

Закон України «Про житлово-комунальні послу-
ги» [16], який чітко розмежовує, де відповідальність 
споживача, а де — власника;  

Закон України «Про енергоефективність буді-
вель» [17], який чітко регламентує, яким чином про-
вести енергоаудит, щоб зарахувати будинок до того чи 
іншого класу, та хто його повинен проводити. Це, по 
суті, повністю Директива 31 ЄС з енергоефективності 
будівель. 

Але обов’язковість виконання цього закону впли-
ває на економічну окупність додаткового утеплення 
фасаду, бо у власника наразі може просто не бути фі-
нансової можливості оплатити виконання таких робіт, 
навіть за декілька десятирічь. Найбільші фінансові 
труднощі виникнуть в першу чергу у власників житла 

y = 1,01x - 2,2333
R² = 0,9166
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Особи, які потерпають від 4 та більше ознак депривації із 9, %
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забудови 60-70-х роках минулого століття. Й треба ро-
зуміти, що відсоток такої забудови досить великий. 
Виконати роботи з утеплення коштом самих власників 
квартир або з залученням комерційних банківських 
кредитів навряд чи реалістично. Вирішити цю ситуа-
цію можливо за рахунок доступу власників багато- 
квартирних будинків до «довгих» кредитів під невели-
кий річний відсоток через запуск цільових державних 
програм із залученням коштів міжнародних організа-
цій. Час окупності таких заходів у середньому стано-
вить від 15 до 25 років.  

В Україні прийнято Закон «Про Фонд енерго- 
ефективності» [18], який потребує певних гарантій з 
боку нашої держави, тому що, співфінансуючи Фонд, 
наші партнери повинні бути переконані в прозорому 
використанні коштів. Але Фонд ще має стати техніч-
ним офісом підтримки, який запропонує найпрогре-
сивніші технології для утеплення багатоповерхівок, бо 
питання енергоефективності — це не тільки питання 
домогосподарств для вирішення проблеми енергетич-
ної їх безпеки, це питання енергонезалежності всієї 
держави. 

Наразі в нашій країні німецький бізнес є одним 
із головних партнерів із впровадження енергоефек- 
тивних заходів, тому доцільно ретельно вивчити ні- 
мецьку практику. Маючи технології, досвід і кошти, 
німці поставили собі за мету до 2030 року відмовитися 
від атомної енергетики.  

Багато в кого та доволі часто виникає питання: 
чи варто модернізувати старе житло? Навряд чи в кра-
їні в найближчі роки з’являться кошти для знесення 
цілих кварталів і спорудження нових будинків. Все ж 
таки треба готуватися до модернізації всього житла. 
І тут знову можна скористатися досвідом Німеччини. 
Й не тільки в цьому питанні [19].  

Треба враховувати той факт, що термоефектив-
ність будинку безпосередньо впливає на суму плати за 
опалення. В неутепленому будинку мешканці платять 
більше і мають більший ризик опинитися за межею 
енергетичної бідності. Небезпекою є й те, що низькі 
доходи не даватимуть можливості застосувати утеп-
лення чи термомодернізацію. І домогосподарства й на-
далі будуть змушені переплачувати зайві кошти. 

На жаль, в країні все ще нераціонально викорис-
товується енергія. Ця небезпечна звичка виникла ще в 
радянські часи як наслідок системи соціальної допо-
моги і занижених соціальних тарифів. 

Тобто, місцевим громадам, враховуючи досвід єв-
ропейських країн, треба знаходити сили й кошти на 
вирішення одного з найболючіших питань — питання 
енергоефективності, зокрема, термомодернізації, бо 
альтернативи немає. Упродовж 25 років в Україні  
розраховували тільки на те, що газ дешевий, його  
завжди можна купити, жодним чином не стимулюючи 
людей до ощадливого його використання. Потра- 
пивши під політичний вплив цього інструменту, ви- 
никла ситуація, коли українська родина сьогодні спо-
живає в 3-5 разів більше газу ніж польська чи німе-
цька на 1 м2 житла.  

Наша країна повинна наблизитися до європей- 
ської моделі споживання й обліку енергоресурсів, тим 
більше що можна скористатися досвідом реформ де-
централізації в Європі. Наприклад, Польщі на це зна-
добилося практично 8-10 років. Але зараз технології 

1 Без урахування тимчасово окупованої території. 

настільки швидко розвиваються, що за вдосконале-
ного законодавства найкращий ефект можна отримати 
вже через 4-5 років. 

В Україні працює державна програма «теплих 
кредитів», яка дає змогу компенсувати 30-40% витрат 
на енергоефективні заходи. У 2015 році й частково у 
2016 році відбувся прорив в організації ОСББ. Тож в 
країні з’являється власник, який може залучати кош-
ти, зокрема й на енергоефективні заходи. Але власни-
кам одного будинку, однієї громади доволі складно 
вирішувати такі проблеми, тому треба прискорити 
процес не тільки організації ОСББ, але й об’єднання 
територіальних громад. 

Станом на 10 травня 2019 року за даними моні-
торингу процесу децентралізації влади та реформу-
вання місцевого самоврядування за період 2015-2019 
років 4185 територіальних громад об’єдналися або 
приєдналися до інших. Це становить всього 38,2% від 
загальної кількості рад базового рівня станом на 
01.01.2015 року1. У перспективних планах, затвердже-
них Урядом, 9100 територіальних громад повинні 
об’єднатися у 1311 об’єднаних територіальних громад. 
Це об’єднає 29,5 млн осіб, або 75,4% від загальної чи-
сельності населення України. 

Децентралізації та підвищення енергоефективно-
сті повинні дати й макроекономічний ефект: ство-
рення нових робочих місць, а це додаткові надхо-
дження до бюджету. 

Децентралізація та енергоефективність — надзви-
чайно перспективні напрями для розвитку бізнесу, 
особливо для тих, хто сьогодні будує мережевий або 
регіональний бізнес. Регіони вже визначили найпріо-
ритетніші для них галузі. І бізнес буде мати можли-
вість обирати, чим займатися, визначати, які умови 
для ведення підприємницької діяльності є найком- 
фортнішими. Діалог між місцевою владою і бізнесом 
повинен виходити на зовсім інший рівень. 

Окрім заходів, які спрямовані на підвищення  
енергоефективності держава може застосовувати «за-
ходи, що базуються на системі соціальної підтримки, 
можуть бути краще таргетовані до специфічних груп 
населення, які мають відносно вищий ризик енерге-
тичної бідності. Також, такий підхід дозволяє надавати 
державну підтримку для пом’якшення інших соціаль-
них негараздів та ризиків, які можуть бути непрямо 
пов’язаними із енергетичною бідністю. Найчастіше 
формами такої допомоги є надання соціального жит-
ла, що має належний рівень енергоефективності, або 
монетарна підтримка на оплату усіх рахунків, що 
включає енергетичні та комунальні послуги» [6, с. 16]. 

Для України з точки зору вдосконалення системи 
соціального захисту проти енергетичної бідності нага-
льною проблемою є відокремлення заходів боротьби із 
саме енергетичною бідністю від загальної системи під-
тримки домогосподарств із низькими доходами. 

«Відповідною рекомендацією для Кабінету мініс-
трів України є швидке та злагоджене запровадження 
адресної монетизованої грошової підтримки для враз-
ливих споживачів енергетичних послуг. При цьому, 
найважливішими принципами реформи мають стати:  

виключно грошова та адресна форма підтримки;  
функції держави мають виконуватися її органами, 

а не перекладатися на інших учасників відносин;  
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справедливі правила мають застосовуватися як до 
окремих споживачів, так і до їх об’єднань, наприклад, 
ОСББ» [6, с. 18].  

Аналіз проблеми енергетичної бідності в країнах 
ЄС показав, що її оцінка значно ускладнена відсут- 
ністю стандартизованого підходу до визначення, сут-
тєвою різницею у характері, обсязі та особливостях 
споживання енергії у різних країнах, а також часто 
лише опосередкованими індикаторами, доступними 
для оцінки. Первинну інформацію для оцінки рівня 
енергетичної бідності переважно отримують з даних 
соціологічних опитувань.  

В Україні Державною службою статистики раз на 
два роки по всіх регіонах країни проводяться обсте-
ження самооцінки домогосподарствами рівня своїх 
доходів, у тому числі показників матеріальної депри-
вації, тобто є статистичні дані для розрахунку показ-
ника аналогічного Субіндексу енергетичної бідності 
європейських домогосподарств.  

Аналіз статистичних даних свідчить, що проблему 
зниження рівня енергетичної бідності домогоспо-
дарств неможливо вирішити тільки підвищенням  
рівня доходів населення.  

На жаль, в країні все ще нераціонально викорис-
товується енергія. Але децентралізації та підвищення 
енергоефективності є надзвичайно перспективними 
напрямами для розвитку бізнесу, особливо для тих, хто 
сьогодні будує мережевий або регіональний бізнес, да-
ючи макроекономічний ефект: створення нових робо-
чих місць, тобто додаткові надходження до бюджету.  

Для України з точки зору вдосконалення системи 
соціального захисту проти енергетичної бідності на- 
гальною проблемою є відокремлення заходів боротьби 
із саме енергетичною бідністю від загальної системи 
підтримки домогосподарств із низькими доходами. 
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СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ  
ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ 

Постановка проблеми. Активізація процесів роз-
витку постіндустріального типу економічної діяльності 
визначає сьогодні напрями формування та оновлення 
промислового комплексу України, стан якого і роль у 
забезпеченні основ високотехнологічного зростання 
економіки залишається визначальною. Аналіз резуль-
татів діяльності українських промислових підприємств 
підтверджує вагоме значення промислового сектору у 
створенні доданої вартості і наповненні дохідної час-
тини бюджету, при цьому досягнення економічного 
зростання промисловості України обмежується дією 
багатьох макроекономічних чинників та інституційних 
обмежень, таких як занадто вузький фіскальний про-
стір, відсутність достатнього обсягу ресурсів у фінан-
совому та банківському секторах, наявність значного 
державного боргу, екологічний тиск, регіональні дис-
пропорції розвитку тощо.  

З іншого боку, економіка постіндустріального 
типу вимагає від промисловості поступового переходу 
до створення виробничих підприємств нової формації, 
які діятимуть як суспільно значимі підприємства на 
основі застосування передових технологій та іннова-
цій, всебічного використання людського потенціалу. 
Найактуальнішими проблемами забезпечення стій-
кого розвитку промисловості в цьому контексті є  
низький рівень співпраці інноваційно активних про-
мислових підприємств з сектором науки, суттєвий де-
фіцит високопрофесійної зайнятості, недостатній рі-
вень інтеграції підприємств малого та середнього під-
приємництва у ланцюзі доданої вартості, недостатнє 
використання промисловими підприємствами цифро-
вих технологій, посилення конкуренції між регіонами 
за ресурси та ринки збуту, зростання концентрації ре-
гіональних виробників на власних інтересах тощо. В 
таких умовах визначення можливостей використання 
потужного потенціалу соціальних джерел розвитку 
промисловості, що можуть розглядатись як факторні 
чинники досягнення стійкого розвитку промисловості 
на довготривалу перспективу, набуває особливої акту-
альності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
пошуку джерел стійкого розвитку промисловості в 
контексті подолання довготривалих кризових явищ та 
необхідності технологічного оновлення і модифікації 
виробництва приділяється значна увага в роботах  
таких українських та закордонних дослідників, як  
В.П. Антонюк [1], В.Ф. Васильєва [2], В.М. Геєць [3], 
Ю.В. Кіндзерський, А.М. Колот, Е.М. Лібанова [4], 
О.С. Мартинюк [5], О.Ф. Новікова, О.В. Пирог [6], 
Л.В. Шаульська [7], М. Колінз [8], Р. Ханд [9], Р. Фат-
хутдінов, Й. Шумпетер та багато інших. Слід відзна- 

чити, з одного боку, глибокий та ґрунтовний аналіз 
впливу соціально-економічних чинників, що міс-
титься у роботах зазначених науковців, наявність роз-
робленого науково-методичного інструментарію його 
оцінки, а з іншого боку, недостаню кількість уваги до 
пошуку можливостей нарощення та використання со-
ціальних джерел та потенційних можливостей роз- 
витку промисловості, зокрема активізації і зміцнення 
соціальної взаємодії та довіри, зростання якості соці-
ального потенціалу підприємств, розвитку людського 
капіталу, партнерських відносин, зниження гендер-
ного тиску та нерівності на регіональному рівні. 

Метою статті є аналіз соціальних чинників стій-
кого розвитку промисловості регіону та визначення 
напрямів їх подальшої активізації та використання в 
контексті динамічних змін та викликів економіки 
постіндустріального характеру. 

Виклад основного матеріалу. Можливості соціаль-
них ресурсів промисловості недооцінені з огляду на 
постійну увагу до нарощення темпів економічного 
зростання. Звичайно ж, процеси стійкого розвитку ви-
магають структурної перебудови промислової сфери 
(переорієнтація матеріальних, фінансових та трудових 
ресурсів на користь ресурсо- та енергоефективних  
технологій, наукомістких галузей), зменшення частки 
сировинних галузей та підвищення рівня викорис-
тання вторинної сировини та відновлювальних ресур-
сів, збільшення капіталовкладень у створення еко- 
ефективних технологій [1; 2; 6; 8]. З іншого боку, со-
ціальний вимір стійкого розвитку потребує забезпе-
чення дотримання прав людини, гідної праці, різно-
маніття та рівності винагород, балансу режиму праці  
і відпочинку, безпеки та залучення робочої сили у 
процеси суспільного життя, активізації зусиль на 
сприянні всебічному розвитку і підтримки інтелектуа-
льної складової людського потенціалу [7, с. 42]. 

Стійкий розвиток промисловості регіону вимагає 
досягнення зростання ефективності з урахуванням  
соціальних обмежень і можливостей технологічного 
удосконалення, максимізації розуміння трьох стовпів 
стійкості (економічного, соціального та екологічного) 
і відповідної трансформації бачення та загальних цілей 
розвитку існуючих та майбутніх підприємств. Узагаль-
нюючи теоретичні уявлення про наявні соціальні дже-
рела стійкого розвитку промисловості, відзначимо, що 
вони можуть бути визначені як агреговані можливості 
людського і соціального потенціалу, що реалізуються 
на індивідуальному, груповому, кластерному та суспі-
льно-значущому рівні [10].  

У структурі валової доданої вартості України за 
уточненими даними 2018 року промисловість виступає 
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основним джерелом її створення (рис. 1) разом із сфе- 
рою торгівлі (15,6%) та сільського господарства 
(11,9%).  

Загалом промисловість нараховує близько 71 тис. 
підприємств різних форм власності, з них 63,3 тис. 
підприємств переробної промисловості, забезпечує  

2,1 млн осіб робочими місцями, а також сприяє поси-
ленню зайнятості у суміжних сферах, передусім це 
транспорт і торгівля. На сьогодні одне робоче місце в 
переробній промисловості України веде до створення 
до 2 робочих місць в інших секторах [12].  

Рис. 1. Структура ВВП України за видами діяльності у 2018 році 

Складено автором на основі джерела [11]. 

У той же час, основним джерелом формування 
доданої вартості в промисловості України виступають 
низькотехнологічні галузі (добувна промисловість, хі-
мічна, харчова та гірничо-металургійний комплекс), а 
от машинобудування за внеском до економіки відстає 
від більшості країн-лідерів промислового вироб- 
ництва, наближаючись за показниками до рівня неве-
ликих європейських країн. Частка технологічних та 
високотехнологічних галузей у переробній промисло-
вості України за оцінками Світового економічного фо-
руму станом на 2018 рік складає 30,4%, для порів-
няння у Німеччині — 61,4%, Франції — 49,4, США — 
47,4, Польщі — 35,4% [13]. Водночас населення Укра-
їни характеризується високим рівнем оволодіння  
цифровими навичками, що впливає на зростання  
рівня експорту інтелектуального продукту та обсяг ви-
користання ІКТ в процесі виробництва [14]. 

Розглядаючи загальний рівень готовності проми-
словості до викликів майбутнього, слід відзначити її 
положення у секторі архетипу «Зародження» із загаль-
ним рейтингом 5,4 з 10 можливих. Серед ключових 
драйверів нарощення продуктивності найвищу оцінку 
отримав показник розвитку людського капіталу — 5,8 
(34 місце у загальному світовому рейтингу), що дося-
гається завдяки високим оцінкам якості університетів 
(6,0), якості викладання природничо-наукових дисци-
плін (4,8), наявності вчених та інженерів (4,7) та роз-
витку роботи з цифровими навичками у населення 
(4,7). Найгіршу оцінку отримала здатність залучати та 
утримувати таланти (2,4) та здійснювати підвищення 
кваліфікації на робочих місцях (4,0). Поточне поло-
ження кадрового забезпечення промисловості також 
оцінюється як доволі високе — близько 12,6% насе-
лення зайнято у цьому секторі, зі значним рівнем пра-
цевлаштування жінок (41%) та наукомісткої зайнято-
сті (37,6%) [13].  

Розглядаючи динаміку розвитку промисловості в 
регіональному розрізі, відзначимо збереження різно- 

спрямованих тенденцій, поступове й нерівномірне від- 
новлення своїх докризових позицій. Так, у 2018 році у 
15 регіонах зафіксовано приріст виробництва промис-
ловості, водночас у 9 регіонах обсяги промислової 
продукції продовжували зменшуватися [15; 16].   

Загалом, регіони промислового спрямування 
продовжують зберігати лідерство у створенні валового 
регіонального продукту та характеризуються найбіль-
шим рівнем зайнятості населення, разом із Київською, 
Полтавською, Одеською, Львівською, Запорізькою та 
Вінницькою областями. В той же час лише на 5 регіо-
нів (Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорі-
зька області, м. Київ) припадає понад 50% валової до-
даної вартості переробної промисловості, а сукупна 
валова додана вартість переробної промисловості та-
ких регіонів, як Закарпатська, Тернопільська, Луган-
ська, Херсонська та Чернівецька області, не переви-
щує 5,5% [16]. 

Рівень економічної активності також є вищим 
для регіонів промислового спрямування, що проявля-
ється у посиленні руху робочої сили одночасно із на-
явністю стагнації ринку праці та підвищенням рівня 
зареєстрованого безробіття, викликаних поступовим 
зменшенням ролі індустріально-аграрних регіонів на 
користь переважно аграрних та переважно індустріа-
льних, виділенням більш спеціалізованих регіонів за 
темпами та за якістю розвитку [5].  

Методом графічної кластеризації регіони України 
можна умовно поділити на три кластери за ознакою 
концентрації активних підприємств та зайнятого насе-
лення в сфері промисловості: перший кластер — об’єд-
нання Вінницької, Волинської, Житомирської, Закар-
патської, Івано-Франківської, Миколаївської, Луган-
ської, Кіровоградської, Рівненської, Тернопільської, 
Полтавської, Хмельницької, Херсонської, Чернівець-
кої, Черкаської, Чернігівської та Сумської областей;  
другий кластер — об’єднання Київської, Одеської, 
Львівської, Запорізької, Донецької областей, третій 
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кластер — об’єднання Дніпропетровської та Харків- 
ської областей (рис. 2).  

Як бачимо, регіони з розвиненим промисловим 
комплексом характеризуються високим рівнем кон- 
центрації активних підприємств та рівнем зайнятості 
населення, з іншого боку, другий кластер областей не 
має територіальної близькості, зменшуючи можливо-
сті крос-секторального та міжрегіонального співробіт-
ництва. 

Порівнюючи між собою показники економічного 
добробуту населення регіонів індустріального та неін-
дустріального спрямування відзначимо, що незважа-
ючи на кризу, викликану подіями 2014-2015 років, 

промислові регіони виявляють більш міцні резерви 
економічної стійкості та спроможність при правиль-
ному регулюванні забезпечувати високий рівень якості 
суспільного та трудового життя. 

Це обумовлено дією багатьох факторів (наявність 
та доступність ресурсів і сировини, розвиток соціаль-
ної інфраструктури, сфери послуг, високий рівень ур-
банізації, низька міграційна активність), ефектом «те-
риторіальної централізації виробництва» (концентра-
ції економічної активності та економічної діяльності), 
а також накопиченим внаслідок цього міцним соціа-
льно-економічним потенціалом [4, с. 141-146]. 

Рис. 2. Кластеризація областей в межах промисловості 

Складено автором на основі статистичних даних. 

Таке положення дозволяє регіонам промислового 
спрямування тривалий час утримувати високі показ-
ники регіонального розвитку та швидше відновлюва-
тись після тривалих криз, несприятливих умов роз- 
витку, дії інших негативних чинників.  

За результатами моніторингу соціально-еконо- 
мічного розвитку регіонів, Харківська та Дніпропет-
ровська області увійшли у Топ-5 завдяки показникам 
доступності та якості сфери освіти, економічної ефек-
тивності та фінансової самодостатності, ефективності 
ринку праці, відновлюваної енергетики та енерго- 
ефективності, соціального захисту та безпеки. Щодо 
рівня економічної і соціальної згуртованості у 2018 ро-
ці лідерами є Дніпропетровська (3 місце в рейтингу), 
Запорізька (4 місце) області поряд із Закарпатською  
(2 місце), Одеською (5 місце) областями та містом 
Київ (1 місце) [15].  

Регіони промислового спрямування входять у 
п’ятірку регіонів за рівнем освіти населення (Харків-
ська — 0,8704, Дніпропетровська — 0,8629, Запорі- 
зька — 0,8438), також доволі високими є показники 
добробуту населення (Запорізька — 0,7989, Дніпро- 
петровська — 0,7267, Харківська — 0,6501) і гідної 
праці. В той же час, індекс відтворення населення, со- 

ціального середовища і комфорту життя ледве досяга-
ють середнього показника у рейтингу регіонального 
розвитку. Одночасно з тим інтегральний показник  
навколишнього природнього середовища є для цих ре-
гіонів найнижчим (Донецька — 0,077, Запорізька — 
0,154, Дніпропетровська — 0,189, Харківська — 0,389) 
[4, с. 17; 17].  

Рівень розвитку регіонального людського потен-
ціалу визначає якість соціального потенціалу підпри-
ємств промисловості та її забезпеченість людськими 
ресурсами. Аналіз розподілу професійних груп, зайня-
тих за видами промислової діяльності демонструє ви-
сокий рівень концентрації висококваліфікованих пра-
цівників (керівників, професіоналів, фахівців) на під-
приємствах великих промислових комплексів, а попит 
на них до 2025 року тільки зростатиме (+9,3% впро- 
довж 5 років), так само як і на кваліфікованих профе-
сіоналів високого рівня (+7,0%), технічних службовців 
(+6,3%), представників базових професій (+5,2%) [18, 
с. 20-24].   

Проблемою кадрового забезпечення залишається 
неспівпадіння освітнього рівня працівників та квалі-
фікації виконуваних ними робіт, низький рівень роз-
витку систем професійної підготовки та підвищення 
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кваліфікації на підприємствах, що не відповідає зрос-
таючим компетентністним вимогам ринку праці. В той 
же час, регіональні ринки праці великих промислових 
комплексів є активними, з високим рівнем затребува-
ності технічних фахівців, та саме тут виникає потреба 
у нових видах промислових професій, таких як фахі-
вець з агромоделювання, оператор дрона, інженер-ме-
ханізатор, геолог з 3D-моделювання родовищ природ-
них ресурсів, GPS-менеджер, менеджер проектів від-
новлюваної енергетики, енергоаудитор, інженер со- 
нячної електростанції, менеджер з експертизи інвес-
тиційних проектів [19; 20]. 

Важливий внесок у розвиток економічного та со-
ціального розвитку регіону має реалізація інвестицій-
них проектів та програм [21], основними джерелами 
яких виступають держаний бюджет (державний фонд 
регіонального розвитку, субвенція з державного  
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих тери-
торій та субвенція з державного бюджету місцевим  
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад) — 32,52%; місцеві бюджети — 
50,66; кредитні ресурси — 1,44; державно-приватне 
партнерство — 0,12; інші джерела — 15,38%. Як ба-
чимо, відсоток державно-приватного партнерства 
поки що дуже низький, що обумовлюється недостат-
нім використанням існуючих механізмів акумулю-
вання фінансових ресурсів з приватних джерел, від- 
сутністю достатнього досвіду та знань щодо застосу-
вання механізму приватно-державного партнерства 
[22].  

Реалізація інвестиційних проектів створює  
передумови для оновлення і розвитку соціальної ін-
фраструктури регіонів, оптимізації базової комуналь-
ної і соціально-культурної інфраструктури (насампе-
ред, у рамках комплексної діяльності з пожвавлення 
процесів кластеризації сфери обслуговування насе-
лення і суб’єктів господарювання, стимулювання ін-
дустрії високотехнологічних послуг та капіталізації 
інноваційних активів, туризму і рекреації) [23]. Вико-
нання проектів спільно із промисловими підприєм- 
ствами регіону дозволяє підвищити рівень довіри до 
бренду роботодавця, збільшити зацікавленість у пра-
цевлаштуванні в галузі промисловості, покращити со-
ціальну та економічну стабільність на локальному  
рівні.  

Збільшенню ефективності впровадження регіона-
льних стратегій розвитку сприяє такий показник, як 
соціальна згуртованість, що вимірюється у горизонта-
льному та вертикальному вимірах. Розрахований для 
східних регіонів України Індекс соціальної згуртова-
ності та примирення ООН (USE) за 2018 рік показав, 
що по всіх областях спостерігається показник вище се-
реднього, а також низький рівень відчуття соціального 
не сприйняття [24; 25]. 

Як було відзначено вище, соціальні джерела роз-
витку промисловості можуть розглядатись як факторні 
чинники досягнення стійкого розвитку промисловості 
індивідуального, групового, кластерного та суспільно-
значущого рівня. Узагальнена дія чинників за резуль-
татами проведеного аналізу наведена у таблиці.  

Таблиця 
Вплив чинників соціального потенціалу на досягнення стійкого розвитку промисловості регіону 

Чинник Причини виникнення Результат впливу 
загальний 

Вплив чинників соціального 
потенціалу 

1 2 3 4
Суспільно-значущі

Стагнація промислово-
сті  

Тривала криза, військова агресія Послаблення національ-
ної економіки, втрата 
конкурентних позицій  

Створення умов неминучості зміц-
нення соціальної взаємодії для подо-
лання кризових явищ, пошуку нових 
напрямків розвитку, необхідності до-
сягнення високого рівня згуртованості 
та довіри, що приведе до зменшення 
трансакційних витрат і підвищення 
конкуренто-спроможності промисло-
вого комплексу 

Погіршення техноло- 
гічної структури про-
мисловості 

Збільшення частки низькотехноло-
гічних виробництв при суттєвому 
зменшенні середньо- та помір-
ному  — високотехнологічних 

Втрата конкурентоздат-
ності та позицій у світо-
вих і національних рей-
тингах 

Низька продуктивність 
промисловості 

Зношеність обладнання, неефек-
тивність програм технологічного 
оновлення, неспроможність по-
кривати витрати власними дохо-
дами 

Незначний рівень приро-
сту ВДВ та ВВП, падіння 
обсягів виробництва 

Висока залежність від 
імпорту засобів вироб-
ництва 

Загальна залежність економіки
країни від імпорту, відсутність 
внутрішньої пропозиції засобів ви-
робництва 

Гальмування інновацій-
них процесів, стриму-
вання розвитку машино-
будування, економічна 
нестабільність 

Розвиток міжгалузевої регіональної 
взаємодії на основі утворення стійких 
відносин довіри, підвищення якості 
продуктів за рахунок зростання рівня 
професійної компетентності фахівців 

Малі обсяги витрат на 
науку та інновації 

Брак фінансування інноваційної 
діяльності 

Низька інноваційна
активність промислових 
підприємств і нестача по-
питу на здобутки науки 

Стимулювання розвитку інноваційних 
центрів та хабів у промислових регіо-
нах з метою розробки передових тех-
нологій та продуктів  

Високий рівень освіче-
ності населення, дос-
тупу до професійних 
знань 

Розвиненість сфери вищої та про-
фесійно-технічної освіти, високий 
рівень охоплення населення закла-
дами освіти, промислова орієнта-
ція підготовки фахівців 

Високий рівень знань, 
умінь, навичок та креати-
вності, інтелектуальна 
розвиненість робочої 
сили 

Стійкі конкурентні переваги фахівців 
на ринку праці, наявність знань, 
умінь, навичок та компетенцій базо-
вого та професійного рівня, спромож-
ність підвищувати рівень продуктив-
ності праці та швидко навчатись  

Розвиток системи дер-
жавно-приватного пар-
тнерства 

Реформа децентралізації, спри-
яння розвитку відносин соціаль-
ного партнерства 

Розвиток взаємовідносин 
довіри, зростання обсягів 
ресурсного забезпечення 
виробництва, зростання 
обсягу територіальних та 
громадських об’єднань 

Сприяння розвитку соціальних мереж 
та утворення бізнес-асоціацій, нала-
годження співпраці, партнерських від-
носин, зміцнення соціальної інфра-
структури 
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Закінчення таблиці 
1 2 3 4

Кластерні
Нестача доходів під- 
приємств промислово-
сті  

Кризовий фінансовий стан бага-
тьох великих підприємств, скоро-
чення ринків збуту, неприбутко-
вість 

Обмеження у забезпе-
ченні власним інвести-
ційним ресурсом  

Сприяння зростанню прибутку під-
приємств комплексу, відтворення ви-
робничого потенціалу 

Низький рівень про- 
дуктивності праці 

Низька заробітна плата, незадо-
вільні умови праці, скорочення чи-
сельності зайнятих 

Посилення ризиків тру-
дової еміграції, дефіцит 
робочої сили на ринку 
праці, низька мотивація 
та якість праці 

Зростання рівня продуктивності праці 
через групову та соціальну взаємодію, 
зниження темпів трудової міграції 

Несприятливий інвес-
тиційний клімат 

Незадовільний стан фінансового 
ринку та обмежена доступність 
кредитних ресурсів для позичаль-
ників 

Гальмування розвитку ін-
дустріального бізнесу, не-
стача ресурсів на техно-
логічні трансформації 

Підвищення інвестиційної привабли-
вості регіону, зростання обсягів при-
ватних інвестицій, бізнес-партнерства

Невідповідність кадро-
вого забезпечення по- 
требам промисловості 

Структурний дисбаланс ринку 
праці, невідповідність кваліфікації 
та професійних навичок вимогам 
робочих місць, низький попит на 
зайнятість в промисловості 

Зниження продуктивно-
сті, втрата конкурентних 
позицій на ринку, погір-
шення якості бренду ро-
ботодавця 

Забезпечення потреби у високопрофе-
сійних фахівцях, зокрема за рахунок 
розвитку системи безперервного про-
фесійного навчання, сприяння наро-
щенню попиту на промислові вакансії

Незадовільний стан ви-
робничої інфраструк-
тури 

Суттєва зношеність обладнання та 
засобів виробництва, низький рі-
вень фінансування програм онов-
лення виробничої інфраструктури

Зниження продуктивно-
сті праці, незадоволеність 
умовами праці, зростання 
рівня небезпеки праці 

Підвищення комфорту та якості умов 
праці, впровадження гнучких режимів 
праці, удосконалення  виробничої ін-
фраструктури на засадах партисипа-
тизму 

Якість соціального ка-
піталу підприємств 
промисловості  

Розвиток соціального капіталу під-
приємств промисловості, удоско-
налення систем управління персо-
налом, ефективна кадрова полі-
тика, зростання обсягів інвестицій 
у людський капітал 

Підвищення рівня гідної 
праці, комфорту життя 
та добробуту населення 
промислового регіону 

Усвідомлення значущості праці в га-
лузі промисловості, покращення тру-
дової поведінки та результатів праці, 
зростання показника гідної праці, рів-
ня задоволеності працею, мотивації 
праці, покращення бренда роботодав-
ця, зниження плинності промислового 
персоналу, покращення якості корпо-
ративної культури 

Підвищення обсягів 
соціального забезпе-
чення 

Усвідомлення провідної ролі роз-
витку людського капіталу у забез-
печенні конкурентоспроможності 

Зростання рівня задово-
леності працею, лояльно-
сті, вмотивованості  

Високий рівень інте- 
грального індексу люд-
ського розвитку 

Ефект «територіальної централіза-
ції виробництва», міцний соціа-
льно-економічний потенціал 

Соціально-економічна 
стійкість підприємств 
промислового комплексу, 
розвиток людського по-
тенціалу 

Формування майбутніх можливостей 
розвитку промисловості та регіону, на-
буття стійких конкурентних переваг 

Активні регіональні  
ринки праці великих 
промислових комплек-
сів 

Наявність постійного руху сфери 
зайнятості в промисловому секторі

Доступність ресурсів пра-
ці промислового спряму-
вання з різною якістю 
підготовки та кваліфікації

Підвищення якості праці, оновлення 
професійних компетенцій та навичок, 
розширення профілю посад, між-
суб’єктний аутосрсинг 

Розвиток соціальної та 
оптимізація базової ко-
мунальної і соціально-
культурної інфраструк-
тури 

Реалізація програм стратегічного 
розвитку регіонів, перерозподіл ре-
сурсів, наявність грантового та 
партнерського фінансування 

Підвищення якості життя 
та добробуту населення, 
комфорту проживання, 
рівня громадянської сві-
домості та довіри 

Зміцнення партнерських відносин, 
зростання показника стабільності, 
зниження рівня міграції, підвищення 
комфорту та якості життя 

Групові і індивідуальні
Рівень соціальної згур-
тованості і співпричет-
ності 

Розвиток соціального патерналі-
зму, утворення тісних соціальних 
зв’язків, трудової і соціальної згур-
тованості 

Зміцнення соціальних 
зв’язків, зростання рівня 
довірчих відносин, групо-
вої та громадянської від-
повідальності, готовність 
до діалогу 

Зниження показників соціальної та 
гендерної нерівності, покращення со-
ціально-психологічного клімату, вста-
новлення дружніх відносин, зниження 
показників самоізоляції та відторг-
нення 

Зростання рівня само-
освіти та запитів на 
професійне удоскона-
лення 

Розвиток цифрових технологій та 
доступності методів дистанційної 
освіти, зростання запиту на якісні 
знання та практикоорієнтоване на-
вчання 

Розвиток малого та се-
реднього підприємни-
цтва, зростання рівня до-
ходів, підвищення рівня 
креативності, удоскона-
лення існуючих техноло-
гій та створення нових 
продуктів 

Зростання рівня та якості соціального 
капіталу підприємств, зміцнення інте-
лектуального рівня, збільшення про-
позиції висококваліфікованої робочої 
сили для високотехнологічних галузей

Складено автором. 

Як бачимо, використання соціальних джерел та 
можливостей розвитку дозволяє досягти зміцнення со-
ціальної взаємодії для подолання кризових явищ та 
пошуку нових напрямків розвитку, розуміння необхід-
ності досягнення високого рівня згуртованості та до-
віри, що приведе до зменшення трансакційних витрат 
і підвищення конкурентоспроможності промисловості 
регіону, зростання рівня прибутку, нарощення про- 

дуктивності праці та зміцнення можливостей соціаль-
ного партнерства, усвідомлення значущості праці в га-
лузі промисловості, покращення трудової поведінки та 
результатів праці, зростання показника гідної праці, 
рівня задоволеності працею тощо. 

Висновки. Аналіз регіонального розвитку сфери 
промисловості дозволив визначити, що регіональна 
структура економіки в Україні пройшла тривалий 
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шлях формування та між існуючими територіальними 
одиницями утворились стійкі форми взаємодії. Наяв-
ний природньо-ресурсний та аграрний потенціали,  
геостратегічне розташування, потужний людський ка-
пітал та високий рівень економічної ефективності до-
зволили сформувати міцну базу розвитку промисло-
вого комплексу економічно активних регіонів, спро-
можних утримувати свої лідерські позиції тривалий 
період та на перспективу. З іншого боку, проблемою 
залишається неспроможність конвертувати наявні ре-
сурси та переваги у можливості збалансованого роз- 
витку, незважаючи на реформу децентралізації, роз-
ширення автономій локальних та регіональних інсти-
тутів, перерозподіл ресурсного забезпечення, поси-
лення конкурентного середовища та доступу до між-
народних ринків, що зміщує увагу до можливостей ви-
користання соціальних джерел розвитку промислово-
сті за рахунок сприяння виникненню і формуванню 
взаємовідносин довіри, інтенсифікації соціальних 
зв’язків, розуміння, підтримки і досягнення спільних 
цілей, розвитку соціально-економічних відносин ок-
ремих бізнес-систем на засадах довіри, співпраці і вза-
ємодопомоги. 
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СУСПІЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я, ЯКІСТЬ ЖИТТЯ І СПОЖИВАННЯ 
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ 

Роботу присвячено пошуку з використанням ме-
тодів кластерного аналізу взаємозв’язків між спожи-
ванням первинних енергоресурсів і станом здоров’я 
населення по областях України.  

У 2011 р. Генеральною Асамблеєю ООН була 
прийнята резолюція, за якою країнам-членам нале-
жить оцінювати щастя свого народу для розробки  
ефективної політики, і вже в 2012 р. в ООН відбулося 
засідання з порядком «Щастя і благополуччя: визна-
чення нової економічної парадигми». За рекомендова-
ною методикою національне щастя належить вимірю-
вати в розрізі шести чинників, серед яких, що важ-
ливо, немає енергетичних. Недооцінка аспектів спо-
живання енергоресурсів є притаманною й іншим ме-
тодикам з оцінки якості життя. Водночас, країнам, на-
селення яких споживає багато первинних енергоносіїв 
належать найменші показники DALY (Disability-
Adjusted Life Year) — кількості років здорового життя, 
втрачених за результатами хвороби або смерті. Так, 
мешканці Катару за даними 2016 р. втрачають 15 тис. 
років на 100 тис. населення і споживають 19 т нафто-
вого еквіваленту (н.е.) первинних енергоресурсів на 
одну особу [1, 2], тоді як українцям властиві показ-
ники 46 тис. років і 2 т н.е./чол., росіянам — 45 тис.  
і 5 т н.е., полякам — 34 тис. і 2,5 т н.е./чол. 

Зв’язок здорового довголіття і кількості спожитих 
енергоресурсів демонструють не тільки країни спе- 
котного Аравійського півострова, а й морозного  
Скандинавського: Норвегія — 26,6 тис. років на 
100 тис. жителів і 9 т н.е., Ісландія — 27,5 тис. років  
і 16 т н.е. на одну особу. 

Метою статті є пошук взаємозв’язку між спожи-
ванням первинних енергоресурсів і станом суспіль-
ного здоров’я населення по областях України. 

Розрахунки показників DALY по країнах світу 
здійснює Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ), за областями України є дані лише втрачених 
років потенційного життя внаслідок передчасної  
смерті (ВРПЖ). Передчасною в Україні вважається 
втрата життя до 65 років. На основі даних Державної 
служби статистики України методом потенційної де-
мографії в роботі [3] розраховано абсолютну кількість 

втрачених років потенційного життя. У 2013 р. цей по-
казник по країні становив 7917,05 людино-років на 
100 тис. відповідного населення, що приблизно на 
38 тис. років менше, ніж за визначеними ВООЗ да-
ними DALY, які містять також інформацію про не- 
повноцінність життя внаслідок інвалідності. Регіо- 
нальні відмінності від загальноукраїнського показника 
ВРПЖ на той час досягали близько ±30%. Було також 
виявлено суттєву диспропорцію втрат залежно від 
статі: загальний обсяг ВРПЖ чоловіків майже у 2,5 ра-
за вищий, ніж жінок. Найбільш виразним стало пере-
важання за масштабом втрат унаслідок зовнішніх при-
чин (у середньому майже п’ятиразове), а у більшості 
західних регіонів різниця у показниках чоловіків і жі-
нок майже дорівнювала або переважала шість разів. 
Проблеми передчасної смертності мають значущість 
як загрози для здоров’я та благополуччя і перешкоди 
досягнення Цілей Сталого Розвитку. Тому саме вели-
чину ВПРЖ є сенс взяти за критерій якості життя в 
областях України: чим меншим є обсяг втрачених ро-
ків, тим вище якість життя в регіоні. 

Модель мезорівня за споживанням j-го виду  
енергетичного ресурсу має вигляд [4, с. 42-47]   

,

де  — споживання j-го виду енергоресурсу; 

— власне виробництво j-го виду енергоресурсу 

в області; 

 — міжобласний імпорт j-го виду енергоресурсу; 

 — міжобласний експорт j-го виду енергоре- 

сурсу. 

Якщо прийняти позначення видів енергоресурсів 
індексами: C — вугілля, O — нафта, NG — природний 
газ, G —гідравлічна енергія, N — ядерна енергія, 
R — енергія поновлюваних джерел, S — вторинні ене-
ргоресурси (електроенергія, що постачається ззовні), 
то енергетичну модель мезорівня можна подати у виді 
енергобалансу області (табл. 1). 

Таблиця 1 
Обласний енергобаланс (енергетична мезомодель) 

Джерело 
Природний 

газ 
Нафта Вугілля 

Атомна 
енергія 

Гідро-
енергія 

Поновлювані 
джерела 

Вторинні енер-
горесурси 

Власне вироб- 
ництво 

DNG DO DC DN DG DR DS 

Імпорт ING IO IC IS 

Експорт ENG EO EC ES 

Споживання QNG QO QC QN QG QR QS 

jjjj EIDQ −+=

jQ

jD

jI

jE
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Енергетичні мезомоделі за видами підрозділя-
ються на автаркічні, або закриті, бо засновані на прин-
ципах повного самозадоволення енергетичних потреб; 
відкриті, що повністю базуються на імпортному паливі 
(сировині), і комбіновані, коли паливна (сировинна) 
база регіональної економіки комплектується завезе-
ними й виробленими усередині області енергоносіями. 

Економічні показники області характеризує вало-
вий регіональний продукт (ВРП), тобто ВВП місце-
вого виміру. Щоб зробити порівняння національних 
економік можливим, ВВП прийнято перераховувати за 
паритетом купівельної спроможності (ПКС), для чого 
міжнародні організації (Світовий банк, Євростат) що-
року детально зіставляють 3000 видів товарів і послуг 
із споживчих кошиків. Що, втім, не заважає світовому 
співтовариству аналітиків з 1986 р. користуватися ін-
дексом «Біг Мака» (Big Mac Index) від журналу «The 
Economist». «Біг Мак» (Big Mac) є гамбургером, який 
компанія McDonald's пропонує в своїх закладах. По-
пулярність бутербродного індексу обумовлена тим, що 
McDonald's є у більшості країн світу, а сам Біг Мак 
містить таку кількість продовольчих компонентів 
(хліб, сир, м'ясо і овочі), що може виступати певним 
зліпком національного господарства. Вартість страви в 
кожній країні залежить від обсягів випуску, ціни  
оренди, сировини, робочої сили та інших факторів. 
Тому про реальний курс тієї ж гривні можна дізнатися, 

зіставивши ціни на гамбургери в нью-йоркському  
і київському ресторанах. 

За даними 2019 р. ціна Біг Мака в США дорівнює 
5,58 дол., в Британії він коштує 3,19 фунта ст., ціна 
одного Біг Мака в Україні з січня 2019 р. встановилася 
на рівні 54 грн1. Номінальний ВВП української еконо-
міки в 2018 р склав 3 трлн 558,7 млрд грн2, з чого, як 
би вульгарно це не звучало, виходить, що українське 
господарство в 2018 р виробило майже 66 млрд умов-
них Біг Маків. У США ВВП того ж року становив 
2,049*1013 дол. за поточним курсом3, що при ціні 
5,58 дол. за блюдо адекватно виробництву близько 
3673 млрд Біг Маків. 

Щоб визначити ВРП дійсно як регіональний про-
дукт, а не його грошовий вимір, є сенс розрахувати 
питому (на 1 особу) кількість умовних Біг Маків, що 
виробляє обласне господарство. 

Дослідження доцільно провести методом клас- 
терного аналізу і на підставі даних відносно благопо-
лучного 2013 р. провести групування областей України 
за чинниками: 1) споживання первинних енергетич-
них ресурсів на одну особу, кг н.е./чол.; 2) вироблення 
умовних Біг Маків на одну особу, шт./чол.; 3) обсяг 
ВРПЖ, тис. років на 100 тис. населення; 4) частка па-
лива, що витрачається на функціонування промисло-
вості, часток од.; 5) населення області тис. чол. 
(табл.  2). 

Таблиця 2 
Кластери за областями України 

Показники за класте-
рами та за областями 

Споживання 
енергоресурсів, 
кг н.е./чол. 

Виробництво 
Біг Маків, 
шт./чол.. 

Втрачені роки потенцій-
ного життя, ро-

ків/100 тис. населення

Витрати енергоре-
сурсів на промис- 

ловість, % 

Насе-
лення, 
тис. чол.

1 2 3 4 5 6

Перший 1645 1238 7296 79,0 1693
Вінницька 1168 1062 7115 82,6 1618

Івано-Франківська 2356 1142 5861 80,1 1382

Луганська 2429 1097 8799 90,3 2240

Полтавська 1376 1810 7740 92,3 1458

Рівненська 1575 906 7129 73,3 1159

Харківська 1399 1445 7026 70,1 2737

Черкаська 1215 1207 7400 62,4 1260

Другий 738 1086 8966 58,0 1276

Житомирська 463 970 9653 60,0 1263

Кіровоградська 744 1192 9345 63,1 988

Миколаївська 1621 1282 9172 57,2 1168

Одеська 452 1375 8944 70,6 2397

Сумська 697 1109 7920 47,1 1133

Херсонська 395 926 8881 56,9 1073

Житомирська 791 751 8846 50,7 909

Третій 4201 1856 9696 94,0 3818
Дніпропетровська 4021 2053 9265 89,5 3292

Донецька 4381 1659 10126 98,0 4344

Четвертий 511 972 6397 38,0 1381
Волинська 358 951 7169 37,3 1041

Закарпатська 181 833 7020 10,0 1257

Львівська 716 1184 6102 51,2 2538

1 Индекс Биг Мака: гривня оказалась среди самых 
недооцененных валют. URL https://finance.liga.net/ 
ekonomika/novosti/the-economist-nazvalo-grivnyu-odnoy-iz 
-samyh-nedootsenennyh-valyut. 

2 Рост ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%. URL 
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rost-vvp-ukra 
iny-v-2018-godu-sostavil-33-gos-351251/. 

3 Соединенные Штаты Америки — ВВП, в текущих 
ценах (единиц нац. валюты). URL https://knoema.ru/ 
atlas/Соединенные-Штаты-Америки/topics/Экономика/ 
Национальные-счета-Валовой-внутренний-продукт/ВВ 
П-в-текущих-ценах-единиц-нац-валюты. 
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Закінчення табл. 2 

1 2 3 4 5 6

Тернопільська 273 821 5431 70,6 1073

Хмельницька 1321 961 7111 39,8 1307

Чернівецька 214 1084 5549 18,3 1067

П’ятий 3986 1596 7549 69,0 1751
Запорізька 4537 1354 7783 89,4 1776

Київ та область 3434 1837 7315 47,7 1726

Для наочності є сенс стандартизувати величини 
1-3 і 5, щоб показники незалежно від їх природи зна-
ходилися в діапазоні від 0 (менший по базі даних по-

казник чинника) до 1 (найбільший показник чин-
ника). Діаграма, наведена на рис. дає чітке уявлення 
щодо специфіки кластерів. 

Plot of Means for Each Cluster
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Рисунок. Кластери за областями України 

Найбільшими за споживанням енергетичних ре-
сурсів на одну особу є третій (4201 кг н.е.) і п’ятий 
(3986 кг н.е.) кластери, найменшими — четвертий 
(511 кг н.е.) і другий (738 кг н.е.). Саме це обумовило 
певний парадокс, що стосується втрачених років по- 
тенційного життя: найгіршими за якістю життя вияви-
лися як третій (9696 років на 100 тис. жителів), так  
і другий (8966 років на 100 тис. жителів) кластери, на-
віть різниця між даними ВРПЖ по означених угрупу-
ваннях є статистично не значущою. Іншим проявом 
парадоксу є те, що області з четвертого кластеру, тобто 
ті, що знаходяться на правобережній Україні, незва-
жаючи на те, що витрачають найменшу кількість  
енергетичних ресурсів, мають найкращі показники 
щодо ВРПЖ — 6397 років на 100 тис. жителів — най-
менші по базі. Тобто небагаті (за ВРП) області, лише 
972 умовних Біг Мака на 1 людину, які споживають 

найменші обсяги енергоносіїв мають найкращі показ-
ники довгого життя. 

А самі багаті області — Дніпропетровська та До-
нецька — з показниками ВПР відповідно 2053 та 
1659 Біг Маків на 1 особу, діяльність яких настільки 
насичена енергетичними потоками, є найбільш враз-
ливими за тривалістю життя. 

Розгадкою парадоксу, скоріш за все, є не тільки 
енергетичний, а й екологічний чинники. Донецька і 
Дніпропетровська області є самими екологічно за- 
брудненими серед регіонів України. У 2011 р. еконо-
мічна діяльність Дніпропетровської області призвела 
до утворення 61,9% відходів від загальнонаціонального 
обсягу, частка Донецької області склала 13,7% [5]. 
Тільки вугільна промисловість щороку дає багатоміль-
йонні обсяги відходів [6], а в цих регіонах знаходяться 
ще й потужні металургійні підприємства. 
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Картина є такою, що області з другого кластеру 
потерпають за ВРЖП через малі обсяги споживання 
первинних енергетичних ресурсів, а області з третього 
кластеру — через поганий стан довкілля. До того ж слід 
додати, що в третьому кластері з найбільшими за чи-
сельністю населення областями (середня по кластеру 
чисельність населення складає 3818 тис. чол.) 94% 
споживання всіх первинних енергоресурсів витрача-
ється на функціонування промисловості. Якщо, на-
приклад, Донецьк і Маріуполь у 2006 р. за обсягами 
електроенергії у перерахунку на одну особу мали по-
казники, як міста з розвинених європейських країн, то 
реально їх статистичний мешканець споживав наба-
гато менше — в середньому лише 50 кВт·год на місяць 
[7], що обумовлено специфікою розташованої в цих 
регіонах важкої промисловості, зокрема шахт, стале-
ливарних заводів тощо.  

Що стосується областей з четвертого кластера, то 
поясненням парадоксу може виявитися розвиненість 
тут тіньової економіки, яка уможливлює одержання 
неофіційних додаткових доходів при малому енерге- 
тичному споживанні. Крім того, не можна недооціню-
вати сприятливу екологічну ситуацію в цих регіонах. 

Таким чином, отримані результати дають під- 
стави вважати, що недостатнє споживання первинних 
енергетичних ресурсів населенням певних областей 
України і пов’язане з екологією надмірне споживання 
ПЕР в інших областях, зумовлює значні втрати років 
потенційного життя та негативно впливає на його  
якість. Разом з тим, подальші наукові дослідження ма-
ють бути спрямовані на деталізацію з’ясування зв’язку 
між якістю життя населення і структурою його енер-
госпоживання в контексті забезпечення сталого роз-
витку. 
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ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА: МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ  
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ТА ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
 

Постановка проблеми. Перехід від парадигми  
функціонального підходу управління компаніями, яка 
виявилася неспроможною в умовах існуючих невизна-
ченості та високої турбулентності сучасної ринкової 
кон’юнктури мобільно та ефективно вирішувати акту-
альні виклики сьогодення, до процесного підходу, 
який передбачає високий ступінь мобільності та адап-
тивності компанії і який повинен ґрунтуватися на 
принципах реінжинірингу бізнес-процесів та викори-
станні високотехнологічного забезпечення [1, с. 519; 
2, с. 606—607]. 

З урахуванням сутності та специфіки процесного 
і функціонального підходів на підприємствах форму-
ються та реалізуються механізми управління, у тому 
числі механізми управління та оптимізації витрат.  

Зараз в складних економічних умовах в Україні 
для підприємств все більш актуальним стає питання 
ефективного управління витратами з урахуванням  
можливостей стимулювання економії ресурсів, кон- 
тролю і прогнозування витрат, зокрема в системі «Ви-
трати — випуск — прибуток». 

Крім того варто відзначити, що в умовах все  
більшої автоматизації діяльності підприємств у світі 
особливий інтерес викликає процедура оптимізації ви-
трат на основі моделювання та перепроектування біз-
нес-процесів. Саме тому ці питання управління та оп-
тимізації витрат в контексті обраного більшістю під- 
приємств процесного підходу потребують подальшого 
дослідження.  

Аналіз останніх досліджень. Питанням обліку,  
контролю, управління та оптимізації витрат присвя-
чено роботи багатьох відомих вчених-економістів, а 
саме: І. Андрющенко [3; 4], Р. Бугріменко [3], О. Біла 
[6], І. Боднарюк [6], П. Смірнова [5], О. Чумак [4],  
М. Чорна [5], Г. Партин [5], Ю. Погорелов, Л. Хрис-
тенко, А. Алєйніков, Г. А. Макухін та ін. [8]. У цих та 
інших працях [1-16] значна увага приділяється питан-
ням розкриття суті та специфіки обліку, управлінню 
та оптимізації витрат на підприємствах, зокрема на  
підґрунті процесного підходу [17]. У свою чергу, про-
блеми автоматизації та впровадження сучасного ін-
струментарію бізнес-проектування [17], інформацій-
них систем в управлінні, обліку та аудиті витрат до- 
сліджують у своїх працях Ю. Кузьмінський [9], 
В. Шківр, А. Загородній, О. Височан [10], П. Куцик 
[11], С. Лучик [12], В. Кобець, О. Яценко та ін. [1; 2; 

13; 14-16], але на практиці вони так й залишаються 
невирішеними.  

Віддаючи належне внеску науковців у розкритті 
сутності та специфіки процесного і функціонального 
підходів, зокрема питань управління та оптимізації ви-
трат, необхідно відзначити, що зараз в реаліях все  
більшої автоматизації діяльності підприємств у світі 
особливий інтерес викликає процедура управління та 
оптимізації витрат на основі моделювання та перепро-
ектування бізнес-процесів. Саме тому ці питання в 
контексті обраного більшістю успішних закордонних 
та вітчизняних підприємств процесного підходу по- 
требують подальшого дослідження.  

Метою статті є визначення особливостей про- 
цедури управління та оптимізації витрат на основі  
функціонального моделювання та перепроектування 
бізнес-процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно 
П(С)БО 16 «Витрати», їх економічна сутність визнача-
ється наступним чином: «Витрати — це зменшення 
економічних вигод у вигляді вибуття активів або  
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу підприємства (за винятком змен-
шення капіталу внаслідок його вилучення або розпо-
ділу власниками) [16].  

Виходячи з даного визначення, витрати можна 
розглядати як суму ресурсів, витрачених на вироб- 
ництво продукції (робіт, послуг), а також як вартісну 
оцінку спожитих у процесі виробництва матеріалів, 
палива, основних засобів, трудових ресурсів, фінансо-
вих активів та інших витрат. Отже, система оптимізації 
витрат підприємства повинна надати змогу отримати 
інформацію про кількісну оцінку суми витрат на ви-
готовлення продукції, тобто, перш за все, на вироб-
ничу собівартість. Такий підхід дасть змогу реагувати 
керівництву підприємства на відхилення фактичних 
витрат від нормативних значень [18, с. 221-222]. 

Оптимізація витрат підприємства, перш за все, 
спрямована на вирішення наступних питань: оцінку 
обґрунтованості абсолютної величини витратами; її  
відповідність плановим величинам; оцінку факторів 
формування величини та структури витрат; своєчасне 
виявлення резервів зменшення витрат та виявлення  
і обґрунтування механізмів мобілізації таких резервів. 
Відповідно, оптимізація витрат суб’єкта господарю-
вання є однією із сукупності технологій цільового пла- 
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нування прибутку, що визначає параметри моделі уп-
равління прибутком підприємства. Під методом опти-
мізації абсолютної величини затрат підприємства ро-
зуміють органічну сукупність фінансових, математич-
них та статистичних прийомів цільового моделювання 
фінансових процесів та показників, що дозволяють із 
прийнятним рівнем статистичної достовірності об- 
ґрунтовувати управлінські рішення щодо визначення 
абсолютної величини чи структури витрат підприєм- 
ства. Слід відмітити, що серед таких методів оптиміза-
ції абсолютної величини витрат суб’єкта господарю-
вання заслуговують на увагу наступні: АВС - аналіз; 
ХУZ - аналіз; вартісний аналіз [15, с. 119]. 

Отже, сучасна економічна політика і складні 
умови господарювання вітчизняних підприємств, не-
обхідність скорочення витрат ресурсів зумовлюють  
необхідність удосконалення методів управління витра-
тами на підставі використання сучасного інструмента-
рію економіко-математичного моделювання.  

Ефективне впровадження процедури управління 
витрат на основі моделювання та перепроектування 
бізнес-процесів є актуальним питанням особливо для 
експортно-орієнтованих підприємств, які прагнуть за-
лишитися конкурентоспроможними та покращити 
власні позиції на ринку.  

Прикладом такого підприємства є ПрАТ «Ново-
краматорський машинобудівний завод», який «щомі-
сяця відвантажує більше 200 вагонів готової продук-
ції — обладнання для металургійних комбінатів, гірни-
чодобувної промисловості, енергетичного комплексу 
та ін. Кожне відвантаження унікальне, географія по- 
ставок: Україна, Росія, Казахстан, Білорусія, Країни 
Східної і Західної Європи, Азія, Африка, Північна  
і Південна Америка» [17]. 

Пропонується показати практичне застосову-
вання процедури моделювання та перепроектування 

бізнес-процесів для оптимізації витрат на прикладі ок-
ремого підрозділу — залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ».  

Моделювання бізнес-процесів — це візуальне  
відображення суб’єктивного бачення реально існу- 
ючих в організації сукупностей робіт за допомогою 
графічних, табличних і текстових засобів [17, с. 22]. 

Так, для моделювання бізнес-процесів викорис-
товуються декілька різних методів, основою яких є як 
структурний, так і об’єктно-орієнтований підходи до 
моделювання. До найбільш поширених методологій 
моделювання бізнес-процесів відносяться наступні 
нотації:  

— IDEF0 (Integration Definition for Function 
Modeling) — відображає процесний підхід до форму-
вання та ідентифікації бізнес-процесів підприємства; 
IDEF3 — демонструє послідовність процесів підпри-
ємства;  

— ARIS (Architecture of Integrated Information 
System) — призначена для структурованого опису дія-
льності компаній у вигляді взаємопов’язаних графіч-
них моделей, зручних для аналізу й встановлює зв’язок 
між різними моделями;  

— BPMN (Business Process Modeling Notation) — 
описує умовні позначення для відображення бізнес-
процесів у вигляді діаграм бізнес-процесів [17, с. 205]. 

Проведений нами аналіз діяльності ПрАТ 
«НКМЗ» на підставі офіційних даних підприємства 
[17] дозволяє констатувати, що в контексті удоскона-
лення основних та додаткових бізнес-процесів вироб-
ництва і доставки продукції споживачу машинобудівне 
підприємство намагається розробити таку мережу біз-
нес-процесів підприємства, яка дозволяла б здійсню-
вати процес транспортування та перевезення вантажів 
(автомобільним, залізничним, морським транспортом) 
оптимальним способом (рис. 1), тобто своєчасно і еко-
номічно. Залізничному цеху в перевезеннях вантажів 
ПрАТ «НКМЗ» відведена особлива роль. 

Рис. 1. Перевезення вантажів та готової продукції ПрАТ «НКМЗ»Джерело:  
фото з офіційного сайту ПрАТ «НКМЗ» [7].
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Саме тому, пропонується використати нотацію 
IDEF0 для функціонального моделювання управління 
витрат на прикладі залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ». 
Застосовувати IDEF0 рекомендується на початкових 
стадіях планування та проектування бізнес-процесів 
управління перевезень залізничного цеху ПрАТ 
«НКМЗ», які охоплюють ресурси, інструкції, регла- 

менти, механізми управління і т.п., основні та допо- 
міжні процеси, персонал, обладнання, залізничний 
транспорт та програмне забезпечення.  

Найбільш загальне та абстрактне описання про-
цесу управління витратами підприємства дає діаграма 
«вищого рівня» (А-0), яка представлена на рис. 2 в но-
тації моделювання бізнес-процесів IDEF0. 

Рис. 2. Схема  моделі управління витратами (УВ) залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ»  
вищого рівня А-0 в нотації моделювання бізнес-процесів IDEF0 

Джерело: власна розробка. 

Стрілки на даній діаграмі (рис. 2) відображають 
зв'язок процесу управління витратами підприємства 
(об’єкту моделювання) із зовнішнім середовищем. 
Оскільки єдиний блок А-0 (рис. 2) представляє собою 
весь об’єкт, то його ім’я є загальним для всього про-
цесу. Це стосується і всіх стрілок діаграми, оскільки 
вони представляють собою повний комплект зовніш-
ніх інтерфейсів об’єкту.  

Діаграма А-0 встановлює область моделювання 
процесу управління витратами залізничного цеху 
ПрАТ «НКМЗ» та її межі. Входами процесу управ-
ління витратами залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ» є 
наступні: завдання (потреба) — необхідність аналізу 
витрат та собівартості; дані обліку: витрати, фінан-
сово-економічні показники, інформація про викорис-
тання ресурсів, дані калькулювання собівартості. Ви-
ходами процесу управління витрат залізничного цеху 
ПрАТ «НКМЗ» є: дані про резерви зниження та мож-
ливості оптимізації витрат.  

Керування процесом загального управління ви-
тратами ПрАТ «НКМЗ» входить до компетенції прав-
ління підприємства, фахівців планово-фінансового 
відділу, інноваційного розвитку підприємства, за по-
середництва економістів цехів, фахівців бухгалтерії та 
планово-економічного відділів.  

За діаграмою «вищого рівня» А-0 (рис. 2) слідує 
низка «дочірніх» діаграм, які дають більш детальне  

уявлення про процес управління витратами залізнич-
ного цеху ПрАТ «НКМЗ». На рис. 3 представлена «до-
чірня» діаграма, створена під час декомпозиції діа- 
грами вищого рівня. Ця діаграма охоплює ту саму об-
ласть, що і «материнський» блок, але описує її більш 
детально. 

Далі, на підставі отриманої моделі в нотації 
IDEF0 з’являється можливість визначення «вузьких 
місць» (недоліків) у системі обліку та управління ви-
трат залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ». 

Враховуючи вищенаведене, в контексті застосу-
вання процесного підходу в умовах залізничного цеху 
ПрАТ «НКМЗ» далі (в межах блоку А4, див. рис. 3) 
пропонується використання функціонально-вартіс-
ного аналізу (ФВА, Activity Based Costing, АВС) для 
удосконалення управління витратами. 

В основі методу ФВА лежать дані, які «забезпечу-
ють менеджерів інформацією, необхідною для обґрун-
тування та прийняття управлінських рішень при засто-
суванні ... реінжинірингу бізнес-процесів (Business 
Process Reengineering, BPR)». Функціонально-вартіс-
ний аналіз — метод визначення вартості та інших ха-
рактеристик виробів, послуг і споживачів, що вико- 
ристовують як основи функції та ресурси, задіяні у ви-
робництві, маркетингу, продажу, доставці, технічній 
підтримці, наданні послуг, обслуговуванні клієнтів, а 
також забезпечення якості. Метод ФВА надає інфор- 
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мацію у формі, зрозумілій для персоналу підприєм- 
ства, безпосередньо бере участь у бізнес-процесі; роз-
поділяє накладні витрати відповідно до детального 
прорахунку  використання ресурсів, дозволяє вказати 
на можливі шляхи покращення вартісних показників; 

дозволяє отримати великий обсяг ФВА-інформації для 
прийняття рішення. Основні напрямки використання 
ФВА-моделі для реорганізації бізнес-процесів — це 
підвищення продуктивності, зниження вартості, тру-
домісткості, часу та підвищення якості [22]. 

Рис. 3. Схема моделі першого рівня А0 управління витратами залізничного цеху ПрАТ «НКМЗ»  
в нотації IDEF0 

Джерело: власна розробка. 

Висновки. Питання врахування нових можливос-
тей моделювання бізнес-процесів для подальшого ви-
користання отриманих результатів для прогнозування 
і планування витрат, їх обліку та контролю, набувають 
все більшої актуальності в умовах складного фінансо-
вого стану вітчизняних промислових підприємств при 
управлінні витратами.  

Саме тому визначення завдяки функціональному 
моделюванню бізнес-процесів резервів скорочення 
витрат дає можливість підприємству заздалегідь підго- 
туватися до можливих ризиків та загроз, зокрема до 
підвищення вартості ресурсів і зростання витрат та со-
бівартості, а також своєчасно розробити заходи зни-
ження можливих негативних наслідків, встановити іс-
нуючі «вузькі місця» за усіма процесам утворення  
«ланцюжка цінності», які потребують обов'язкового 
усунення та ліквідації.  

Враховуючи вищенаведене, нами було запро- 
поновано застосовувати процедуру моделювання та  
перепроектування бізнес-процесів для оптимізації ви-
трат підприємства і використання функціонально- 
вартісного аналізу для удосконалення управління ви-
тратами. Для удосконалення управління витратами 
підрозділу машинобудівного підприємства було запро- 
поновано використання методологій моделювання  
бізнес-процесів нотації IDEF0 (Integration Definition 

for Function Modeling), яка відображає процесний під-
хід до формування та ідентифікації бізнес-процесів 
підприємства. 

Запропонований для використання функціона-
льно-вартісний аналіз дозволяє виконати наступні 
види робіт: визначення та проведення загального ана-
лізу собівартості бізнес-процесів на підприємстві  
(маркетинг, виробництво продукції і надання послуг, 
збут, менеджмент якості, технічне та гарантійне обслу-
говування та ін.); проведення функціонального ана-
лізу, пов'язаного з встановленням і обґрунтуванням 
виконуваних структурними підрозділами підприємств 
функцій з метою забезпечення випуску продукції ви- 
сокої якості та надання послуг; визначення та аналіз 
основних, додаткових і непотрібних функціональних 
витрат; порівняльний аналіз альтернативних варіантів 
зниження витрат у виробництві, збуті та управлінні за 
рахунок впорядкування функцій структурних підроз-
ділів підприємства; аналіз інтегрованого поліпшення 
результатів діяльності підприємства [22]. 

Предметом наступних досліджень буде пошук ре-
зервів та обґрунтування скорочення витрат на кожній 
стадії виробничого чи управлінського ланцюжка дода-
ної вартості, по кожному етапу бізнес-процесу підго-
товки, виробництва, транспортування вантажів сиро-
вини, матеріалів, інших ресурсів та готової продукції  
на підприємстві. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси 
роздержавлення та приватизації затвердили в країні 
акціонерну форму власності. Вона спричинила нову 
для вітчизняної економіки проблему корпоративного 
управління, важливість якої обумовлена її впливом на 
соціальні та економічні процеси. Корпоративне управ-
ління стає невід’ємною складовою розвитку вітчизня-
ного корпоративного сектору і впливає в Україні на 
функціонування більше 20 тисяч публічних та приват-
них акціонерних товариств, корпоративні відносини 
зачіпають інтереси майже 17 млн нових власників цих 
структур, переважна більшість яких є громадянами 
держави. Проте, як показують наші дослідження у 
сфері корпоративного управління залишається багато 
проблем практичного і методологічного плану. Незва-
жаючи на велику кількість теоретичних та емпіричних 
досліджень, єдиного визначення поняття та однознач-
ності в розумінні корпоративного управління не існує. 

Відсутність на початок перетворень адміністра- 
тивно-планової економіки ринкових інститутів, які 
беруть участь у вирішенні проблем корпоративного 
управління, а також унікальність трансформаційних 
процесів спричинили власні проблеми корпоратив-
ного управління у вітчизняній економіці, які потребу-
ють методологічного осмислення та напрацювання  
відповідного практичного інструментарію. 

Методологічний і часовий розрив між розвитком 
теоретичних концепцій корпоративного управління у 
країнах Заходу та їх застосуванням у практиці функ- 
ціонування корпорацій в Україні та інших країнах із 
ринковою економікою, які не мали аналогічних до- 
сліджень, неоднозначність самого поняття «корпора-
тивне управління», а також унікальність і специфіка 
трансформаційних перетворень потребує підвищити 
інтенсивність досліджень у сфері корпоративного уп-
равління особливо підприємств поліграфії. 

Однак, незважаючи на інтенсивність досліджень, 
залишаються невирішеними питання обґрунтування 
соціально-економічної сутності, виявлення законо- 
мірностей процесу корпоративного управління, обу-
мовлені економічною природою приватної й акціо- 
нерної власності, які визначальним чином впливають 
на формування корпоративного управління корпора-
цій.  

Значні можливості в методологічному збагаченні 
корпоративного управління містяться у залученні для 
його обґрунтування основних досягнень сучасної віт- 

чизняної економічної теорії та характеристиці еконо-
мічного змісту власності. 

Проте проблеми активізації вітчизняного корпо-
ративного сектора розглядалися побіжно, що зумови-
ло фрагментарність висвітлення деяких питань, пов’я-
заних із впровадженням системи корпоративного уп-
равління. Недостатня теоретична розробленість про-
блеми та відсутність довготривалого досвіду еволюції 
вітчизняного корпоративного сектора, відставання  
нормативно-законодавчого регулювання від практики 
корпоративного управління порушили ряд питань, що 
потребують дослідження, теоретико-методологічного 
обґрунтування та відповідного законодавчого підкріп-
лення. 

Аналіз останніх досліджень. Основоположниками 
теорії корпоративного управління прийнято вважати 
провідних американських економістів А. Берклі та 
Г. Мінза. У вітчизняній економічній науці проблеми 
вдосконалення управління виробництвом на базі но-
вих форм власності, реструктуризації промисловості та 
корпоратизації, формування корпоративних відносин, 
державної підтримки підприємництва висвітлюють у 
своїх працях такі вітчизняні учені, як В. Багацький,  
І. Булєєв, В. Вінник, М. Долішний, В. Євтушевський, 
В. Мандибура, А. Мендрул, В. Павлов, М. Чумаченко, 
З. Шершньова та ін. 

Залишивши за рамками даного дослідження пи-
тання про своєчасність і актуальність впровадження 
корпоративного управління в Україні (на жаль, зараз 
більшість публічних компаній використовують тільки 
окремі методи корпоративного управління як приваб-
ливу обгортку, що створює видимість соціалізації ка-
піталу), ми спробуємо поглянути на цю проблему в 
контексті способів вимірювання ризиків, які виника-
ють для інвесторів при неналежному корпоративному 
управлінні. Тому метою статті є розгляд джерел про-
блеми корпоративних взаємин, аналіз підходів до  
оцінки корпоративного управління основних рейтин-
гових та інвестиційних компаній, і пропозиції щодо 
вдосконалення підходів до оцінки ризиків, пов’язаних 
з неналежним корпоративним управлінням, у тому  
числі удосконалення корпоративного управління під-
приємств видавничо-поліграфічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. До те-
перішнього часу склалося чітке, майже академічне ро-
зуміння того, що являє собою корпоративне управ- 
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Рис. 1. Схема національної системи корпоративного управління підприємств ВПД 



ПАЛИГА Є. М., БАЗИЛЮК В. Б., ПАЛИГА І. Є. 

  2019/№2  75 

ління. У вузькому трактуванні — це система правовід-
носин між акціонерами компанії та її менеджментом, 
опосередкована взаємодією через правління і раду ди-
ректорів. У широкому трактуванні коло суб’єктів цих 
правовідносин розширюється за рахунок включення в 
нього всіх фінансово зацікавлених в успішній роботі 
компанії сторін (зокрема кредиторів, працівників ком-
панії, органів державної влади тощо). 

В першу чергу проблема корпоративного управ-
ління походить з базових, зумовлених своєю сутністю 
конфліктів: 

 між акціонерами і менеджерами;
 між міноритарними і мажоритарними акціоне-

рами. 
Взаємини між акціонерами та менеджерами за 

природою своєю є агентськими стосунками і виника-
ють внаслідок розподілу праці і капіталу (у цьому й 
полягає зміст акціонерної форми ведення бізнесу).  

Таким чином, в умовах розпорошеної акціонер-
ної власності діяльність найманих менеджерів стає  
фактично безконтрольною і вони отримують можли-
вість задовольняти свої особисті інтереси, нехтуючи 
інтересами акціонерів. За А. Берлі та Г. Мінзом су-
часна корпорація представлена у вигляді крупної  
фірми з великою кількістю дрібних акціонерів та мі- 
зерною кількістю нікому непідзвітних менеджерів, які 
узурпували право на прийняття рішень та розпо- 
рядження власністю компанії на власний розсуд. 

Поняття сучасної корпорації, яка стала право- 
наступницею підприємств поліграфії, отримало ши-
роке визнання в Україні у наслідок реформування усіх 
галузей економіки. Подальші зусилля дослідників 
були сконцентровані на виявленні інституціональних 
механізмів, які, незважаючи на відокремлення власно-
сті від контролю, були здатні дисциплінувати пове- 
дінку найманих менеджерів в інтересах власників. У 
процесі наших досліджень було виявлено такі важливі 
механізми національної системи корпоративного уп-
равління підприємств видавничо-поліграфічної діяль-
ності, які сформовано публічно залежно від внутріш-
нього та зовнішнього середовища (див. рис. 1). 

Інституційно-економічні засади розвитку ви- 
давничо-поліграфічної діяльності регіонів України 
стали основою складної соціально-економічної сис-
теми, яка постійно змінюється під впливом сукупного 
попиту на продукцію поліграфії, темпів науково-тех-
нічного розвитку, інвестиційної активності та іннова-
ційних процесів відбувається в залежності від впливу 
складових національної системи корпоративного уп-
равління ВПД. 

Три блоки дієвих факторів цієї системи харак- 
теризуються створенням необхідних механізмів для  
удосконалення корпоративного управління суб’єктами 
господарювання, забезпечують злагоджену роботу її 
складових, зокрема видавництв і видавничих організа-
цій, поліграфічних підприємств, книготорговельної 
мережі та служб маркетинг-логістики, що стало осно-
вою зміцнення українського інформаційного прос-
тору. 

Корпорації видавничо-поліграфічної діяльності з 
метою забезпечення інформаційного розвитку суспі-
льства та формування громадської думки через проду-
кування та розповсюдження друкованої інформації, 
сприяють становленню і розвитку національної свідо- 
мості, освітньо-культурного рівня, розвитку правового 
суспільства та соціально відповідальної держави. 

Дослідження сучасних процесів корпоративного 
управління та інституційних змін у ВПД не може бути 
мультидисциплінарним та має враховувати попередні 
етапи розвитку. Відповідно до цього дослідження на-
прямів та етапів трансформації ВПД в умовах пост- 
індустріального суспільства, потрібно проводити із 
урахуванням особливостей формування соціального 
капіталу, еволюції технологій, менталітету, культури 
споживачів та політичної складової. Ґрунтуючи ре-
зультати цих досліджень на впливі інституційних фак-
торів розвитку видавничо-поліграфічної діяльності, 
ми бачимо, що сьогодні має місце розвиток інформа-
ційного простору в регіонах України на основі удоско-
налення корпоративного управління підприємств та 
видавництв (рис. 2). 

На функціонування та співпрацю ВПД у різних 
регіонах України впливають різні інституційні фак-
тори: історико-географічні; відстані між регіонами; 
наявність державного кордону; культурні; наявність 
виробництва поліграфічних матеріалів; науково-до- 
слідні установи; підготовка кадрів, що спричинилося 
до започаткування принципових змін у діяльності 
суб’єктів господарювання в ринковій економіці по- 
рівняно з плановою і зумовлено багатьма чинниками, 
внутрішніми та зовнішніми, об’єктивними та суб’єк-
тивними, що викликало трансформаційні перетво-
рення, які позначилися на створенні ринкової еконо-
міки в нашій державі (див. таблицю). 

Ускладнює сучасні проблеми удосконалення  
корпоративного управління видавництв та підпри-
ємств поліграфії непроста теперішня ситуація в Укра-
їні, у зв’язку з війною на Донбасі, політичною та еко-
номічною нестабільністю. 

Але все ж таки сучасне виробниче підприємни- 
цтво з надання поліграфічних послуг, агреговане з ви-
давничим підприємництвом, розвивається за загаль-
новизначеними принципами та функціями, за різними 
організаційно-правовими формами та типами, ак- 
тивно використовуючи елементи інноваційної моделі 
функціонування. Особливістю видавничо-поліграфіч-
ного підприємництва є високий ступінь соціальної 
відповідальності, обумовлений характером призна-
чення продукції, що повинно викликати загострену 
увагу держави до проблем ВПД, особливо до книгови-
дання та преси. 

Практика господарської діяльності засвідчує як 
позитивний, так і негативний взаємний вплив на по-
ведінку та функціонування кожної підприємницької 
структури та органів державного управління на про-
цеси з вироблення стратегії розвитку і захисту націо-
нальних інтересів. 

Відсутність в Україні реальної державної під- 
тримки у видавничо-поліграфічній справі зумовлює 
нестабільність функціонування суб’єктів господарю-
вання, що позначається на їх діяльності, провокуючи 
погіршення показників роботи, занепад більшості під-
приємств комунальної і державної форм власності, що 
в свою чергу, не дає можливостей для розвитку.  

Слід відзначити, що в Україні не налагоджене на 
відповідному рівні виробництво не лише друкарсько-
обробного устаткування та машин, а також більшості 
поліграфічних витратних матеріалів, а саме, друкар- 
ських пластин, фарб, клеїв, лаків, плівок. У результаті, 
розвиток поліграфії продовжує залежати від імпорту. 
У структурі видавничих витрат на випуск видавничої 
продукції суттєва частка належить видаткам на прид- 
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Рис. 2. Система оцінки впливу інституційних факторів на розвиток ВПД 

Таблиця 
Трансформації ВПД 

Сфери трансформації Планова економіка Ринкова економіка 

Місія 
Планова ідеологія жорстко контролюється 
державою, що визначає культурно-виховну та 
освітню роль друкованої інформації 

Формування культурно-освітнього рівня спо-
живачів та розвиток ідеологічних переконань 
таких, що не суперечать державним та націона-
льним інтересам. Розвиток ринку друкованої 
продукції, що приносить вигоду 

Цілі функціонування 
Друкована продукція виготовляється за зада-
ними номенклатурою, обсягами, термінами та 
якістю 

Задоволення попиту на друковану інформацію, 
забезпечення конкурентоспроможності компле-
ксу. Ринок регулює види продукції, якість, об-
сяги виробництва та терміни 

Форма власності  
у структурах 

Державна Державна, приватна, колективна 

Управління 
У правління здійснюється з єдиного центру —
Держкомвидаву УРСР 

Підпорядкування структур ВПД єдиному цен-
тру відсутнє 

Державна підтримка 

Повна підтримка державою на законодавчому 
рівні та у сфері фінансування, матеріально-
технічного забезпечення, науково-технічного 
розвитку 

Підтримка державою у формі держзамовлень та 
деяких пільг в оподаткуванні, що постійно змі-
нюються 

Інтереси власників, ви-
робників, підсистем 
комплексу 

Інтереси виробників і власників в особі дер-
жави однакові 

Інтереси виробників і власників збігаються ча-
стково, інтереси різних підсистем комплексу не 
збігаються, а регулюються ринком 

Структура 

У структурі умовно виділяється авторське і чи-
тацьке середовище, що були керованими з 
боку держави, структурними елементами були 
видавництва, поліграфічні підприємства, за-
клади книгорозповсюдження 

3 боку держави позбавлені регламентуючого ке-
рування читацьке і авторське середовище, що 
акумулюються на вході та виході системи. Струк-
турні елементи: видавництва, поліграфічні під-
приємства, видавничо-поліграфічні організації, 
книготорговельна мережа, бібліотечні заклади 

Функції підсистеми 
Чітке розмежування функцій підсистем ВПД з 
дотриманням послідовності процесу у ній 

Диверсифікація функцій і сфер діяльності на рі-
вні різних підсистем ВПД 

Внутрішні зв’язки 
Прямі взаємозв’язки і взаємозалежність між 
підсистемами, що підпорядковані єдиній цілі

Взаємозв’язки на основі конкуренції та взаємо-
вигоди 

Зовнішнє і внутрішнє 
середовище 

Зовнішнє середовище обумовлено потребами, 
що контролюються державою, внутрішнє зу-
мовлювалося централізованим управлінням. 
Техніко-економічні та організаційні рівні фо-
рмуються через державні асигнування 

Зовнішнє середовище обумовлено потребами 
ринку і конкуренції, внутрішнє — конкурентне, 
техніко-економічний рівень формується само-
стійно 

Вихід системи ВПД та її 
підсистем 

Продукція основного виду діяльності — друко-
вана 

Вхід залежить від структури підсистеми та сфер 
діяльності 

Конкурентоспромож-
ність на зовнішньому 
ринку 

Висока конкурентоспроможність радянської 
книги. Кожне третє видання світу було радян-
ським 

Низька конкурентоспроможність української 
книжки. Фактори впливу: низька якість та не-
достатня активність видавничо-поліграфічних 
структур
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бання витратних матеріалів; серед них левова частка 
витрат — це витрати на папір, які щороку зростають  
і є одними з найвищих у Європі, що значно збільшує 
собівартість продукції. Тому без реальної підтримки та 
регулювання з боку держави щодо вирішення існу- 
ючих проблем і впровадження системи заходів з метою 
забезпечення стабільного функціонування та подаль-
шого розвитку корпорацій поліграфії буде відставати. 

Отже, видавничо-поліграфічна діяльність є осно-
вою розвитку національного інформаційного простору 
і її вдосконалення та активізація може бути більш  
ефективною за рахунок державної підтримки, вимог 
Нового Закону України «Про забезпечення функціо-
нування української мови як державної», регулювання 
сфери інформаційної діяльності, тісних взаємовідно-
син суб’єктів господарювання та сприяння розвиткові 
підприємств, які випускають поліграфічне устатку-
вання та поліграфічні матеріали, при державній під- 
тримці книговидавничої діяльності та мережі розпов-
сюдження. 

Висновки. В результаті дослідження виявлено, що 
на удосконалення корпоративного управління видав-
ничо-поліграфічних підприємств впливає ряд меха- 
нізмів, а саме державні та саморегульовані професійні 
регулятори інституційного середовища, системоутво-
рюючі фактори, які впливають на поведінку корпора-
тивної системи та її внутрішні механізми. Визначено, 
що на функціонування підприємств ВПД у різних ре-
гіонах України суттєвий вплив мають різні інститу-
ційні фактори, які спричинилися до трансформацій-
них перетворень у видавничій справі та поліграфії  
і мають безпосередній вплив на удосконалення корпо-
ративного управління підприємств ВПД. Обґрунто-
вано, що процеси трансформації ВПД вплинули на 
створення в Україні засад ринкової економіки. 

Список використаних джерел 

1. Про забезпечення функціонування української
мови як державної: Закон України від 25.04.2019 р.  
№ 5670-д. URL: http://www.golos.com.ua/article/ 317 
062. 

2. Ансофф И.Х. Новая корпоративная стратегия.
СПб: Питер, 1999. 416 с. 

3. Базилюк В.Б. Особливості функціонування та
трансформації підприємств видавничо-поліграфічної 
галузі в умовах інституційних перетворень. Науковий 
вісник Ужгородського університету. 2014. №3(44). 
С. 65-68. (Серія «Економіка»). 

4. Базилюк В.Б. Видавничо-поліграфічна діяль-
ність в регіонах України: теоретичні та інституційно-
економічні основи розвитку: моногр. Львів: УАД, 2017. 
352 с. 

5. Гузела О.І., Босак І.П. Виробниче підприємни-
цтво: підруч. Львів: УАД, 2014. 398 с. 

6. Палига Є.М., Палига І.Є. Корпоративне управ-
ління та фондовий ринок: підруч. Львів: УАД, 2017. 
506 с. 

7. Про затвердження державної стратегії регіона-
льного розвитку на період до 2020 р.: Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 06.08.2014 р. №385. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0% 
BF. 

8. Швайка Л.А. Розвиток і регулювання видавни-
чого підприємництва: моногр. Львів: УАД, 2005. 432 с. 

References 

1. Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi
movy yak derzhavnoi: Zakon Ukrainy vid 25.04.2019 r. 
№ 5670-d [On ensuring the functioning of the Ukrainian 
language as a state language: Law of Ukraine of 25.04.2019 
No. 5670-e]. Retrieved from http://www.golos.com.ua/ 
article/ 317 062 [in Ukrainian]. 

2. Ansoff I.Kh. (1999). Novaya korporativnaya
strategiya [New corporate strategy]. Saint Petersburg, Piter 
[in Russian]. 

3. Bazyliuk V.B. (2014). Osoblyvosti funktsionu-
vannia ta transformatsii pidpryiemstv vydavnycho-po-
lihrafichnoi haluzi v umovakh instytutsiinykh peretvoren 
[Features of functioning and transformation of enterprises 
of the publishing and printing industry in the conditions of 
institutional transformations]. Naukovyi visnyk Uzhho-
rodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika» — Uzhgorod 
University Scientific Bulletin. Economics series, 3(44), рр. 
65-68 [in Ukrainian]. 

4. Bazyliuk V.B. (2017). Vydavnycho-polihrafichna
diialnist v rehionakh Ukrainy: teoretychni ta instytutsiino-
ekonomichni osnovy rozvytku [Publishing and Printing in 
the Regions of Ukraine: Theoretical and Institutional and 
Economic Foundations of Development]. Lviv, UAD [in 
Ukrainian]. 

5. Huzela O.I., Bosak I.P. (2014). Vyrobnyche
pidpryiemnytstvo [Production entrepreneurship]. Lviv, 
UAD [in Ukrainian]. 

6. Palyha Ye.M., Palyha I.Ye. (2017). Korporatyvne
upravlinnia ta fondovyi rynok [Corporate governance and 
the stock market]. Lviv, UAD [in Ukrainian]. 

7. Pro zatverdzhennia derzhavnoi stratehii rehional-
noho rozvytku na period do 2020 r.: Postanova Kabinetu 
Ministriv Ukrainy vid 06.08.2014 r. №385 [On approval of 
the state strategy of regional development for the period up 
to 2020: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
dated 06.08.2014 No. 385]. zakon4.rada.gov.ua. Retrieved 
from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D 
0%BF [in Ukrainian]. 

8. Shvaika L.A. (2005). Rozvytok i rehuliuvannia
vydavnychoho pidpryiemnytstva [Development and regula-
tion of publishing business]. Lviv, UAD [in Ukrainian]. 

Стаття надійшла до редакції 10.06.2019 
Прийнято до друку 19.12.2019 

Формат цитування:
Палига Є. М., Базилюк В. Б., Палига І. Є. Удосконалення корпоративного управління видавничо-полігра-

фічних підприємств. Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 73-77. doi: https://doi.org/10.37405/1729-
7206.2019.2(37).73-77 

Palyha Ye. M., Basylyuk V. B., Palyha I. Ye. (2019). Improvement of corporate governance of publishing and 
printing enterprises. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 73-77. doi: https://doi.org/10.37405/1729-
7206.2019.2(37).73-77 



БОЙЧЕНКО М. В. 

78 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ 

УДК 330.341.1:622.3 DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).78-81 

М. В. Бойченко 
д-р екон. наук 

ORCID 0000-0002-9874-3085, 
НТУ «Дніпровська політехніка»  

МОН України, м. Дніпро 
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Україна отримала в спадщину від СРСР вугільну 
галузь практично в критичному стані, оскільки вже з 
кінця 50-х років у розвитку галузі стали спостерігатися 
досить тривожні тенденції. На погіршення ситуації у 
вугільній промисловості впливали як об’єктивні, так  
і суб’єктивні чинники. По-перше, зниження вуглеви-
добутку було обумовлено значною мірою погіршенням 
гірничо-геологічних умов на шахтах Донбасу. По-
друге, не сприяла розвитку вугільної промисловості 
Донбасу й державна інвестиційна політика. Більш 
того, навіть заплановані та передбачені на рекон- 
струкцію галузі кошти постійно скорочувалися. Зміна 
державних господарських пріоритетів була пов’язана 
не тільки з безперервним зростанням витрат на видо-
буток і переробку вугілля на Донбасі, а й з освоєнням 
нових вугільних басейнів з більш дешевим вугіллям на 
сході країни, нафтових і газових покладів у Сибіру, з 
появою альтернативних джерел енергії. Подібна полі-
тика центру вкрай негативно вплинула на розвиток ву-
гільної промисловості УРСР. А вже в 60-х роках було 
прийнято рішення про переорієнтацію Донбасу на ви-
пуск іншої продукції, у тому числі високотехнологіч-
ної. У 1969 році починається будівництво Донецького 
бавовняного комбінату, який повноцінно запрацював 
з 1976 року, у 1973 році було зведено багатоповерховий 
корпус Донецької фабрики іграшок — найбільшої в 
СРСР і Європі, у 1974 році було засновано підприєм-
ство «Топаз», а у 1987 році — спеціальне конструктор-
ське бюро радіотехнічних пристроїв. 

Починаючи з 1987 року й по теперішній час, ні в 
якій більше галузі не було проведено стільки руйнів-
них експериментів структурної перебудови управління 
як у вугільній галузі. 

Як відомо, не існує альтернативного вугіллю виду 
органічної сировини для виробництва коксу, необхід-
ної складової металургійного виробництва. Вугілля є 
незамінною сировиною для виробництва різноманіт-
ної хімічної продукції, а потенційні можливості його 
технологічної переробки дозволяють отримувати з 
нього газоподібне та рідке паливо. 

Тому питанням не тільки інноваційного а й вза-
галі розвитку вугільної галузі, забезпечення її стабіль-
ного функціонування, вдосконалення системи управ-
ління, безпечної праці, гідної оплати праці гірників та 
багатьом іншим аспектам функціонування галузі при-
свячено десятки монографій та дисертацій, сотні пуб-
лікацій, профільні інститути розробили не одну про-
граму реструктуризації з урахуванням пропозицій ке-
рівників вугільних підприємств, але стан вугільної га-
лузі тільки погіршується з кожним роком. 

Збиткові підприємства, підприємства зі склад-
ними гірничо-геологічними умовами, висока енерго-
ємність вугільної продукції, необґрунтоване співвідно-
шення цін на різні види енергоносіїв, хронічна нестача 
коштів не тільки на розширене, а навіть на просте від-
творення основних фондів обмежують можливості  
рентабельного розвитку вуглевидобутку. В галузі не-
має цільових фондів інноваційного характеру з на- 
ступною розстрочкою повернення сум до бюджету за 
рахунок прибутку від реалізації інвестиційних проек-
тів. Держава також не стимулює інноваційний розви-
ток вугільних підприємств. Саме тому, незважаючи на 
природну забезпеченість України вугіллям, комплекс 
невирішених внутрішніх техніко-технологічних, уп-
равлінських, організаційних, господарсько-фінансо-
вих проблем негативно впливає на пошук стратегіч-
ного інвестора, зацікавленого в швидкому техніко- 
технологічному розвитку виробництва, його еконо- 
мічному зростанні. 

Тобто, питання пошуку можливих шляхів іннова-
ційного розвитку вугільних підприємств не втратило 
своєї актуальності та є метою цієї статті. 

Безумовно, вугільна галузь потребує вирішення 
проблем:  

можливості впровадження інновацій щодо вве-
дення нових виробничих потужностей;  

технічного переоснащення діючих підприємств;  
підвищення продуктивності праці та рентабель-

ності підприємств; 
покращання якості вугільної продукції. 
На жаль, навіть створення самостійних або взає-

мопов’язаних виробництв на базі технологій комплек-
сного використання ресурсів не є гарантією вирі-
шення всіх цих проблем. Як для приватних власників, 
так і для держави найбільш прийнятним більшістю 
вчених вважався варіант розвитку вугільної галузі на 
базі критеріїв корпоративної та бюджетної ефективно-
сті за рахунок державно-приватного партнерства, яке 
дозволило б узгодити довгострокові інтереси у питан-
нях розподілу відповідальності та ризиків. Але реально 
держава не змогла підтримувати вугільні підприємства 
навіть на таких засадах. 

Тому пошук шляхів виходу з кризи вугільної га-
лузі, можливості її інноваційного розвитку продовжу-
ється. 

Один з таких шляхів пропонують автори моно- 
графії [1]. Не можна не погодитися з ними щодо того, 
що якби реформування вугільної промисловості відбу-
валося в середовищі безпосередніх учасників системи 
постачальників і споживачів вугільної продукції, тобто 
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були встановлені прямі відносини між ними в межах 
інститутів економічних мереж, то це відповідало б ін-
тересам основних гравців й було більш ефективними, 
ніж централізована система державної підтримки.  

Тобто, сучасна вугільна галузь потребує створення 
економічної мережі (не комерційної, а інвестиційно-
дотаційної) для спільного функціонування збиткових 
вугільних підприємств і тих бізнесів, яким без вугілля 
цих збиткових шахт не вижити, оскільки не існує кра-
щого варіанту, ніж безпосередня участь металургів, 
машинобудівників, енергетиків у вуглевидобутку. До 
того ж ця схема пройшла апробацію та показала хо-
роші результати ще в 90-х роках минулого сторіччя. 
Йдеться про корпоративну розробку шахтного поля, 
неформального промислового парку, реалізованого в 
підземних умовах, тобто про створення індустріальних 
парків на базі шахт за участю великих компаній мета-
лургійного та енергетичного призначення [2]. 

Доволі вдалим прикладом економічної мережі з 
безпосередньою участю металургів, машинобудівни-
ків, енергетиків у вуглевидобутку можна вважати  
Метінвест — міжнародну вертикально інтегровану гір-
ничо-металургійну групу компаній, до складу якої вхо-
дять видобувні та металургійні підприємства в Україні, 
Європі та США, а також мережа торговельних пред-
ставництв у всіх основних регіонах світу. Метінвест 
розвиває власну систему корпоративного управління 
відповідно до найкращих світових практик, прагнучи 

підтримувати високий рівень корпоративного управ-
ління та прозорість своєї діяльності. Щороку на під- 
приємствах Метінвесту розробляють і реалізують еко-
логічні програми, мета яких — зменшити вплив на  
довкілля. На додаток до традиційних екологічних за-
ходів підприємства впроваджують нові технології, що 
дозволяють запобігти утворенню забруднень і викори-
стовувати відпрацьовані ресурси для повторної пере-
робки. Але на основі останніх доступних даних Дер-
жавної служби статистики України, найбільшим за-
бруднювачами є підприємства енергетичної та мета- 
лургійної галузі. Й, на жаль, підприємства Метінвеста 
все ще знаходяться у першій їх десятці. 

Приклад розвинених країн свідчить, що відходи є 
вагомим чинником не тільки раціонального природо-
користування, але й можуть бути ефективно викорис-
тані. Але для цього потрібно керівникам підприємств 
усвідомити нагальну потребу в переході до управління 
відходами, до впровадження технологій вторинного їх 
використання, тим більше, що подібні технології є як 
для підприємств вугільної галузі, так і для металургій-
них підприємств. На рисунку наведено відсоток утво-
рених за 2017 рік відходів за основними видами діяль-
ності. 

Тому саме цей напрям — використання відходів — 
також може стати одним з напрямів, який дозволить 
підвищити ефективність функціонування вугільної га-
лузі [3].  

Рисунок. Відсоток утворених відходів основним забруднювачами, %1

1 Побудовано за даними: Довкілля України за 2017 рік: стат. зб. Київ: Держ. служба статистики України, 2018. С. 111. 

На сучасному етапі виробництво різних видів мі-
нерально-сировинних або інших ресурсів з відходів на 
вугільних підприємствах може стати супутнім видом 
діяльності, оскільки дуже незначний відсоток відходів 
вуглевидобутку утилізується. В той же час некомпен-
сована плата за утилізацію відходів з кожним роком 
зростає та фактично становиться втратами дефіцитних 
коштів вугледобувних підприємств. 

В Україні вчені інституту «Луганськдіпрошахт» 
запропонували схему конвертації в товарну продукцію 
всіх відходів господарського функціонування шахти. 
Так, можуть бути використані: 

метан і важкі вуглеводні, які присутні в шахтній 
атмосфері, — для генерації енергії в котлоагрегатах, 
двигунах внутрішнього згорання або для отримання в 
мультигенераторах газів, наприклад, вуглекислого 
азоту; 

80,2

3,5
6

Добування металевих руд Добування вугілля Металургійна галузь



БОЙЧЕНКО М. В. 

80 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

шахтна вода після демінералізації та відфільтру-
вання — для побутового споживання населенням, а 
вода зі стоків очищена до параметрів технічної води — 
у виробничих цілях; 

мул, що залишається, — для вироблення генера-
торного газу та/або цеглин; 

лужний електроліт, що розклався, може бути ви-
користано як каталізатор при спалюванні вугілля або 
як добавку при брикетуванні твердого палива; 

порожня порода, відходи збагачення, деревина 
тощо — для отримання пірокарбону, органічних роз- 
чинників, фільтратів (сорбентів), альтернативного па-
ливного мазуту й моторного пального;  

органічні вуглецеві сполуки, що містяться у ву- 
гільному, сланцевому пилу або інших непотрібних для 
основної продукції домішках, — як енергоносії. 

З відходів гірничої маси й термохімічного збага-
чення вугілля можна отримати: антисептики, будмате-
ріали, інгібітори, кераміку, рідкісні сплави, хімічні  
реактиви. 

Враховуючи, що продукція з відходів вуглевидо-
бутку має не тільки якісні та кількісні параметри, які 
характеризують їх фізичну цінність, але має й вартісну 
оцінку, то їх виробництво може бути економічно до-
цільним, тобто рентабельним.  

У той же час, можливість організації рентабель-
ного виробництва з використання відходів вуглевидо-
бутку не завжди є достатньою умовою для їх реалізації 
на споживчому ринку ресурсів та здатна конкурувати 
з аналогічними видами продукції, яка поступає з дру-
гих джерел. 

Наприклад, відходи, накопичені у відвалах і шла-
монакопичувачах вугільних підприємств, в золошла-
кових відвалах у споживачів вугільної продукції не мо-
жуть бути використані для виробництва конкуренто- 
здатної продукції.  

В умовах ринкової економіки диверсифікація ді-
яльності, в тому числі пов’язана з використанням від-
ходів, потребує залучення інвестицій, тому повинна 
мати певну привабливість для інвесторів. 

За критерій оцінки інвестиційної привабливості 
може бути прийнято рівень рентабельності виробни- 
цтва продукції з відходів вуглевидобутку, конкуренто-
здатної на споживчому ринку, який може, як відпові-
дати, так і не відповідати інтересам інвесторів. 

Окрім цінності, яку можуть мати відходи вугле-
видобутку з точки зору можливого отримання з них 
різних видів мінерально-сировинних ресурсів, до неї 
може входити також еколого-економічна та/або соці-
ально-економічні складові. 

Еколого-економічна складова цінності викорис-
тання відходів вуглевидобутку може мати два види в 
залежності від того, яка роль цих відходів у сумарному 
забрудненні довкілля. 

Створення любого з видів еколого-економічної 
складової цінності безпосередньо пов’язано з тим пе-
ріодом часу, коли передбачається використання відхо-
дів вуглевидобутку. Тому оцінку еколого-економічної 
складової цінності використання відходів вуглевидо-
бутку слід виконувати або для поточного періоду часу, 
або для любого наперед заданого часового інтервалу. 

Таким чином, оцінку обох видів еколого-еконо-
мічної складової цінності використання відходів вуг-
левидобутку треба виконувати як для умов стану  
довкілля в районі їх накопичення в поточному періоді 

часу, так і для тих умов, які можуть виникнути в май-
бутньому. 

Перший вид еколого-економічної складової цін-
ності використання відходів вуглевидобутку буде мати 
місце в тому випадку, коли сумарне забруднення  
довкілля в районі накопичення відходів не перевищує 
та не буде перевищувати в майбутньому екологічних 
нормативів. Еколого-економічна складова цього виду 
еколого-економічної складової цінності є величиною 
екологічного збитку, який було відвернено внаслідок 
зменшення впливу відходів вуглевидобутку на довкіл-
ля. 

Другий вид еколого-економічної складової цін-
ності використання відходів вуглевидобутку буде мати 
місце в тому випадку, коли сумарне забруднення до-
вкілля в районі накопичення відходів перевищує або 
буде перевищувати в майбутньому екологічні норма-
тиви. У цьому випадку еколого-економічна складова 
цінності використання відходів вуглевидобутку буде 
сумою двох величин, одна з яких є величиною еколо-
гічного збитку, який було відвернено внаслідок змен-
шення впливу відходів вуглевидобутку на довкілля. 
Інша — економія екологічних витрат у інших учасни-
ків забруднення, яку буде отримано внаслідок змен-
шення екологічної напруги в районі їх накопичення. 

Цінність використання відходів вуглевидобутку 
для вирішення завдань соціального розвитку регіону 
визначається її соціально-економічними складовими. 
При цьому їх кількість та якість залежить від складу 
учасників, що інвестують свої кошти у використання 
відходів вуглевидобутку. 

У розробці продукції з відходів вуглевидобутку 
можуть приймати участь підприємці, а також зацікав-
лені у соціальному розвитку регіону місцеві органи уп-
равління. 

Тобто, можливі три варіанти складу учасників ін-
вестицій у використання відходів вуглевидобутку: 
один спільний та два окремих. 

При спільній участі підприємців і місцевих орга-
нів у використанні відходів вуглевидобутку можуть 
бути всі три соціально-економічні складові. Перші дві 
з яких — це певна величина економії коштів у підпри-
ємців і в місцевих бюджетах. Третя — певне зростання 
соціального благополуччя в регіоні. 

При самостійній участі в інвестування коштів на 
використання відходів вуглевидобутку місцевих орга-
нів управління соціально-економічна складова при 
використанні відходів вуглевидобутку буде характери-
зуватися двома складовими. Перша з яких — це зрос-
тання соціального благополуччя в регіоні. Друга — 
певна економія бюджетних коштів, яку буде отримано 
за рахунок більшої переваги використання відходів ву-
глевидобутку для вирішення соціальних завдань регі-
ону по відношенню до других можливих об’єктів. 

При самостійній участі в інвестування коштів на 
використання відходів вуглевидобутку любого з учас-
ників соціально-економічна складова буде полягати 
тільки в зростанні соціального благополуччя в регіоні. 

Розглянуті характеристики цінностей, які можуть 
мати різні відходи вуглевидобутку, дозволяють зро-
бити висновок щодо доцільності їх ранжування. 

Критерієм ранжування може бути рівень їх прак-
тичної цінності для споживачів або ступінь їх готов-
ності до створення на їх основі певних видів спожив-
чих цінностей. 
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Найнижчий рівень з точки зору практичної цін-
ності відходів можна назвати «потенційною» цінністю. 
Другий, більш високий — рівнем їх «рентабельної» 
цінності. Третій, ще більш високий, — рівнем їх «кон-
курентоздатної» цінності. Й самим високим — рівнем 
їх «інвестиційної» цінності. 

У використання відходів, які мають «потенційну» 
цінність, потрібно зацікавити мешканців шахтарських 
міст, залучити їх до вирішення цієї проблеми. Це  
можливо зробити за допомогою краудінвенстингових 
проектів, які будуть стосуватися не тільки утилізації 
відходів, але й розвитку інфраструктури міст, покра-
щання стану довкілля, рівня й якості життя всіх гро-
мадян [4]. 

При третьому та другому рівні споживчої цінності 
інвесторами у використання відходів вуглевидобутку 
можуть бути металурги та енергетики або самі, або спі-
льно з місцевими органами влади. А при найвищому 
рівні споживчої цінності інвесторів у використання  
відходів вуглевидобутку найти не буде дуже складно, 
це можуть бути не тільки металурги та енергетики, а й 
місцеві підприємці або підприємці з інших регіонів 
країни, або навіть зарубіжні інвестори. 

Таким чином, одним з шляхів досягнення інно-
ваційного розвитку вугільних підприємств може стати 
створення економічної мережі (не комерційної, а ін-
вестиційно-дотаційної) для спільного функціонування 
збиткових вугільних підприємств і тих бізнесів, яким 
без вугілля цих збиткових шахт не вижити: металур-
гійного, машинобудівного та енергетичного. 

Іншим шляхом, який дозволить підвищити ефек-
тивність функціонування вугільної галузі може стати 
участь у використанні відходів вуглевидобутку різних 
інвесторів на підставі оцінки споживчої цінності про-
дукції, отриманої з цих відходів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО  
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми З моменту здобуття неза- 
лежності перед Україною, як новою державою, по- 
стало питання розробки та реалізації власної самостій-
ної стратегії економічного розвитку. Завданням цієї 
стратегії є пошук та детальний опис шляху до пере- 
творення України на економічно розвинуту країну 
інноваційної спрямованості, що здатна забезпечити 
високі темпи економічного розвитку з усіма соціаль-
ними наслідками. З того часу минуло вже двадцять  
вісім років, умови розвитку України, як внутрішні, так 
і зовнішні, змінювалися, відповідно змінювалася стра-
тегічна політика, механізм її здійснення. Проте го- 
ловна стратегічна мета залишилася незмінною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розрізі 
проблематики стану економічного розвитку націо- 
нальної економіки вивченню інноваційного розвитку 
вітчизняної економіки приділяється все більше уваги. 
До українських експертів, що активно займаються до-
слідженням цієї теми можна віднести таких науковців 
як: І.О. Ахновська [1], В.Є. Болгов [1, 2, 4], І.Ю. Єго-
ров [7], А.В. Карпенко [3], О.В. Кендюхов [4], С.В. 
Козловський [9], Ю.І. Пилипенко [6], О.С. Попович 
[8] та багато інших. 

Формулювання цілей статті. Основною ціллю на-
писання статті є виявлення тенденцій та стану іннова-
ційного розвитку економіки України і визначення 
причин, що стають на заваді цього процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Запро- 
вадження інноваційної моделі національної економіки 
передбачає перехід на вищі технологічні устрої роз- 
витку. Однак дослідження наявного рівня технологіч-
ного розвитку економіки Україні показує, по цей час 
вітчизняна сфера виробництва зберігає технологічну 
багатоукладність, що можна назвати однією з голов-
них структурних проблем національної економіки.  
Різнотипні технологічні устрої існують і відтворю-
ються паралельно і незалежно один від одного. 

У даний час в Україні домінує відтворення 3-го 
технологічного устрою. Це панування залізничного 
транспорту, чорної металургії, електроенергетики, не-
органічної хімії, споживання вугілля, універсального 
машинобудування. В країнах з розвиненою економі-
кою домінування 3-го устрою доводилося на післяво-
єнні роки. 

Згідно даним Інституту економічного прогнозу-
вання НАН України, майже 60% об’єму промислової 

продукції доводиться на 3-й технологічний устрій,  
38% — на 4-й устрій, з випуску продукції модерні тех-
нологічні устрої – 5-й і 6-й – складають близько 4%, 
до того ж 6-й устрій, який визначає перспективи ви-
сокотехнологічного розвитку країни в майбутньому, в 
Україні майже відсутній (менше 0,1%) [8, с. 76]. 

Фінансування науково-технічних розробок май-
же на 70% доводиться сьогодні на 4-й, і лише 23% — 
на 5-й технологічний устрої. 60% і 30% інноваційних 
витрат розподіляються між 4-м і 3-м технологічними 
укладами, а 5-й устрій в інноваційних витратах займає 
лише 8,6%. 

Що стосується інвестицій, які, по суті, визнача-
ють майбутнє на найближчі 10-15 років, то 95% всіх 
інвестицій спрямовані в 3-й і 4-й технологічні устрої 
(75 і 20% відповідно), і лише 4,5% інвестицій спрямо-
вані в 5-й технологічний устрій. У технологічній час-
тині капітальних вкладень (технічне переозброєння  
і модернізація) на 83% домінує 3-й технологічний ус-
трій і лише 10% доводиться на 4-й. 

За останніми даними міжнародних досліджень [8, 
130], за період 2007-2017 років, технологічна структура 
економіки України майже не змінилась. Питома вага 
технологій за укладами становить відповідно: третій 
устрій — 57%, четвертий устрій — 38, п’ятий устрій — 
5%. 

При цьому спостерігається процес зниження рів-
ня інноваційного потенціалу підприємств, тобто кіль-
кість підприємств, які займаються інноваційною дія-
льністю. Зокрема, якщо у 1994 році питома вага інно-
ваційно активних підприємств в Україні становила 
26%, у 2004 році — 13,7, а у 2006 році — 11,2%. Остан-
нім часом помітне незначне пожвавлення, так, у 2009 
році — 12,8%, у 2010 році — 13,8, а у 2011 р. — 16,2, 
2015 р. — 17,3% [3, с. 451]. Більш детальний аналіз 
інноваційної активності підприємств України наведе-
ний у табл. 1. 

Аналізуючи отримані данні за період з 2010 по 
2017 рік, можна зазначити, що витрати на придбання 
машин, обладнання та програмного забезпечення від 
загальної суми коливалися в межах 60-70%, та в се- 
редньому за період склали 64,4%, при цьому пік інно-
ваційної діяльності цього напрямку припав на 2016 
рік, де склав 68,85%. На підготовку виробництв для 
запровадження інновацій було витрачено 17,4%, крім 
того, ці витрати мали пік зростання також у 2016 році, 
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останніми роками, на жаль, вони знизились. На до- 
слідження та розробки всього за період, що аналізу- 
вався було витрачено 10,4% від загального об’єму, на 
закупівлю нових знань та технологій — всього 2,8% від 
загальних витрат на інноваційну діяльність. Показ-
ники придбання нових технологій, які використову- 

ються для реалізації технологічних інновацій, досягали 
незначних сплесків активності у 2011, 2013 та 2015 ро-
ках, загалом за період мали найменше значення та по-
стійну динаміку до скорочення, у 2017 році, взагалі 
отримали найменше значення за весь період до- 
слідження [5]. 

 
Таблиця 1 

Інноваційна активність підприємств України 

Рік 

Питома 
вага під- 
приємств, 
що займа-
лись інно-
ваціями, % 

Загальна 
сума ви-
трат, 

млн грн 

Питома вага об-
сягу виконаних 
наукових і на- 
уково-технічних 
робіт у ВВП, % 

У тому числі за напрямами 

досліджен-
ня і роз- 
робки, 
млн грн 

придбання 
інших зов-
нішніх 

знань, млн 
грн 

придбання ма-
шин облад-
нання та про-
грамного за-
безпечення, 
млн грн 

інші ви-
трати, 
млн грн 

2010 13,8 1760,1 0,9 996,4 141,6 5051,7 1855,8

2011 16,2 1979,4 0,79 1079,9 324,7 10489,1 2440,2

2012 17,4 3018,3 0,8 1196,3 47,0 8051,8 2185,5

2013 16,8 3059,8 0,8 1638,5 87,0 5546,3 2290,9

2014 16,1 4534,6 0,69 1754,6 47,2 5115,3 778,8

2015 17,3 5751,6 0,64 2039,5 84,9 11141,3 548,0

2016 18,9 6160,0 н.д. 2457,8 64,2 19829,0 878,4

2017 16,2 10850,9 н.д. 2169,8 21,8 5898,8 1027,1

 
Таким чином, можна зробити висновок, що на 

жаль, саме покращення технологічного рівня, порів-
няно з інноваційним вдосконаленням виробництва та 
обладнання, залишається поза увагою вітчизняного 
інноваційного процесу.  

Фінансування інноваційної діяльності в Україні 
переважно відбувається за рахунок власних коштів 

підприємств та отримання цільових грандів на наукові 
розробки та проекти. Бюджетне фінансування, на 
жаль, не відіграє важливої ролі у структурі фінансу-
вання інновацій. Більш детально структура фінансу-
вання інноваційної діяльності показана в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні 

Рік 
Загальна сума  
витрат, млн грн 

У тому числі за рахунок коштів, млн грн 

власних 
державного 
бюджету 

іноземних  
інвесторів 

інші джерела 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 

2015 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 

2016 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1 

2017 9117,5 7704,1 227,3 107,8 1078,3 

 
Динаміку змін джерел фінансування інноваційної 

діяльності добре ілюструє рис. 1. 
Більша частина інноваційної діяльності в Україні 

фінансується за рахунок власних коштів підприємств, 
при цьому питома вага власних витрат щорічно збіль-
шувалася та сягнула 94,6 у 2015 році потім поступово 
почала зменшуватись до 83%, та за весь період складає 
77,85% від загального обсягу інвестицій в інноваційну 
діяльність. Значну частину займають інші джерела фі-
нансування, сумарно — 23,7% від загального об’єму. 
Кошти закордонних інвесторів, спрямовані на інвес-
тиційні процеси, займають лише 4,86% від загального 
обсягу інноваційних витрат. Найменшу частку за пе-
ріод, що аналізується, складають кошти державного 
бюджету, в розмірі 1,6% від загальної суми.  

Більша частина нових технологій, що розробля-
ють та впроваджують вітчизняні підприємства, відно-
сяться до машинобудування, харчової промисловості, 
переробки сільськогосподарських продуктів, хімічної 
та нафтохімічної промисловості. Підприємства нада-
ють перевагу вітчизняним розробкам, бо вони значно 
дешевші, ніж закордонні аналоги та більш пристосо-
вані до умов вітчизняного виробництва. 

Аналіз статистики доданої вартості за галузями 
національної економіки показує, що на сьогодні вона 
створюється переважно за рахунок розвитку техноло-
гій, закладених в 3-му технологічному укладі, що є за-
грозливою тенденцією з погляду конкурентоспромож-
ності української економіки. Аналіз динаміки і струк-
тури імпорту товарів інноваційного характеру свід-
чить, що на сектор низьких технологій доводиться 
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близько 49% об'єму імпорту, на сектор середніх техно-
логій — 27%, а на сектор високих технологій — лише 
11%. 

Проаналізувавши отримані данні можна дійти ви-
сновку, що технологічно-виробнича структура, яка 
встановилася в Україні, не можна назвати інновацій-
ною. Сьогодні фактично створена структура націона-
льної економіки, в якій домінує відтворення 3-го тех-
нологічного укладу. Технічний рівень більшості ви- 

робництв України відстає від рівня західних країн як 
мінімум на 50 років. У системі міжнародного розподілу 
праці Україна займає свідомо збиткові і досить без- 
перспективні позиції. Причому технологічне відста-
вання збільшується: як відомо, кожен подальший тех-
нологічний уклад є коротшим у часі і глибшим за ха-
рактером соціально-економічних змін, ніж попередній 
[2, с. 36]. 

Рис. 1. Динаміка змін джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні, у % до загальної суми 

Це відноситься до таких напрямів, як наноелек- 
троніка, оптоінформатика та фотоніка. Ще один на-
прям — наповнення глобальних інформаційних сис-
тем. 

До того ж у світі вже накопичений досвід техно-
логічного прориву такими країнами як Японія, Китай, 
Індія, Сінгапур, Тайвань та інші держави. Їхній досвід 
показує, що держава може підвищити свій інновацій-
ний рівень і увійти до числа технічно розвинених дер-
жав, як правило, у фазах зростання чергового техно-
логічного укладу. 

Суть концепції технологічного прориву полягає 
не в тому, щоб наздоганяти. Потрібно вибирати ті на-
прями, де можна зробити прорив, і орієнтувати на них 
нове покоління. 

Для цього в період зміни технологічного укладу  
і структурної перебудови світової економіки необхідно 
створити в національній економіці конкурентоздатні 
виробництва нового устрою і підсилити свої позиції на 
світовому ринку. Сама ця можливість обумовлена тим, 
що в економічно відсталих країнах, як правило, від- 
сутні значні виробничі потужності укладу, що відхо-
дить, а відповідно, і проблема вивільнення пов’яза-
ного з ними капіталу, а також набагато менший опір 
соціально-економічних інститутів структурній перебу-
дові. 

Відсутність тягаря у вигляді вкладеного в застарілі 
виробництва капіталу полегшує створення виробничо-
технічних систем нового укладу. 

Зрозуміло, включення тієї або іншої країни в  
число технологічно розвинених держав, припускає на-
явність відповідних внутрішніх соціально-економіч-
них і науково-технічних передумов: 

• достатньо розвиненого промислового потенці-
алу; 

• наявності широких верств освіченого насе-
лення; 

• доступу до зовнішніх джерел інформації, капі-
талу і ресурсів. 

Всі ці умови повинні формуватися в ході життє-
вого циклу попереднього укладу. Адже відтворення 
останнього створює передумови для становлення на-
ступного технологічного укладу, який не може бути 
створений «на порожньому місці». У той же час для 
формування цих передумов зовсім не обов'язково  
розвивати виробництва попереднього укладу до рівня 
розвинених країн. 

Отже, Україна має лише один шлях — зосередити 
увагу на становленні ключових напрямів 6-го техноло-
гічною укладу і вибрати такі напрями 6-го технологіч-
ного укладу, де країна може вийти в лідери. Іншими 
словами, використати стратегію «інноваційного про-
риву». Якщо буде обрана саме ця стратегія, то це до-
корінно змінить відношення до пріоритетних напря-
мів інноваційного розвитку і вимагатиме перегляду 
цих пріоритетів. Тоді необхідно скорегувати і дер- 
жавну політику щодо стимулювання інноваційної дія-
льності підприємств. Якщо проаналізувати структуру 
інновацій розвинених країн світу, то виявляється, що 
близько 60% зробили прорив у високотехнологічних 
сферах економіки (радикальні інновації), і лише 10-
12% — поліпшуючі інновації в традиційних галузях. 

Прийняті закони України «Про пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності в Україні» і «Про зага-
льнодержавну комплексну програму розвитку високих 
наукоємних технологій» [1, с. 27]. У всіх цих доку- 
ментах передбачається, що пріоритети структурно-
інноваційної трансформації української економіки 
слід визначати з урахуванням розвитку конкретних  
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технологічних укладів. Але на законодавчому рівні 
спостерігається деяка неузгодженість і суперечність. 

Так, в Законі України «Про загальнодержавну 
комплексну програму розвитку високих наукоємних 
технологій» сказано, що реалізація цієї програми по-
винна була змінити структуру промислового ком- 
плексу за технологічними укладами таким чином, що 
до 2013 року об’єми виробництва 5-го укладу мали  
збільшитися до 12%, а 6-го укладу – до 3%, однак і 
досі цей показник не досягнуто. Крім того, фактично, 
закріплюється існуюча технологічна багатоукладність. 

Таким чином, вироблення узгодженої позиції у 
виборі пріоритетів інноваційної політики є одним з 
принципових питань, яке вимагає свого рішення на 
загальнодержавному рівні. Другим актуальним завдан-
ням, що стоїть перед державою, є вивчення та об- 
ґрунтування нових напрямів та форм державного ін-
вестування, які б відповідали переходу до інновацій-
ного типу розвитку економіки. 

Головні чинники, що стають на заваді активізації 
інноваційної діяльності, за підсумками опитування 
працівників ряду промислових підприємств, керівни-
ків органів місцевої влади та науковців переважно  
можна об’єднати у дві групи: недостатня кількість обі-
гових коштів і низький рівень розвитку інфраструк-
тури. Чинники першої групи турбують до 70% ре- 
спондентів, з яких 83% скаржаться на нестачу влас-
ного капіталу підприємства або установи, 56,6% — вка-
зують на незадовільний рівень фінансових стимулів з 
боку держави, то чинники другої групи, кількість яких 
набагато більша, діапазон коливань — від 16 до 37,7% 
[2, с. 33]. Це пов’язано з одного боку з недостатнім 
досвідом щодо розвитку і функціонування таких 
структур в Україні, а з іншого — з обмеженими мож-
ливостями безпосереднього запозичення досвіду висо-
корозвинутих країн, які мають більш сприятливі 
умови для економічного розвитку і формування інно-
ваційної інфраструктури. В національній економіці 
кожної окремої країни досягнення встановлених цілей 
реалізується відштовхуючись від власних ментальних, 
культурних, географічних, науково-технічних та ре- 
сурсних особливостей. 

Одним з головних чинників, що обумовлює  
швидкі темпи розповсюдження інноваційної діяльно-
сті є інноваційна інфраструктура. Перш за все, вста-
новлення відповідного інституціонального забезпе-
чення, що обумовлює ефективність процесу комерці-
алізації нових знань: від етапу генерування науково-
технічної ідеї до етапу реалізації нового продукту кін-
цевому споживачеві. Тим більш, що насиченість Ук-
раїни науковими кадрами, тобто науковий потенціал, 
залишається досить значним. В розрахунку на 1000 
осіб зайнятого населення цей показник відповідає  
рівню таких європейських країн, як Польща, Угор-
щина, Іспанія та Чехія. Але якщо порівнювати з про-
відними країнами світу, такими як Японія та Німеч-
чина, то в них ці показники в двічі більші [3, с. 193]. 
Україна має впроваджувати негайні заходи щодо роз-
витку інноваційної інфраструктури національної еко-
номіки. 

У 1990 році в Україні було зосереджено 6,5% сві-
тового науково-технічного потенціалу при чисельності 
населення близько 0,1% світової чисельності. З кожної 
1000 зайнятих 11 осіб працювали в науково-технічній 
сфері [4]. У 2000 році таке співвідношення становило 
вже 6 осіб на 1000 зайнятих, у 2005 році — 5 осіб, а 

2017 році — 4,8 особи. Аналіз статистичних даних  
свідчить, що за роки незалежності України чисель-
ність виконавців наукових та науково-технічних робіт 
скоротилася з 313 тис. осіб у 1990 році до 92,4 тис. у 
2009 році, тобто більше ніж втричі. З року в рік за межі 
України емігрує в середньому близько 50 тис. дипло- 
мованих фахівців, що займаються інноваційною діяль-
ністю. Зменшення висококваліфікованих наукових  
кадрів відповідно зменшує можливості виробляти нові 
знання. У той же час у розвинутих країнах кількість 
наукових працівників збільшується в середньому на 
2,5-3% щорічно [7], так у Фінляндії їх чисельність на 
1000 зайнятих становить 32,7%, у Данії – 31,6, Іслан-
дії – 29,6%. Аналіз кількості науковців та науково-до-
слідних організацій наведений в табл. 3. 

Таблиця 3 
Наукові кадри та кількість науково-дослідних  

організацій в Україні 

Рік 

Чисель-
ність нау-
ковців, 
осіб 

Чисельність 
докторів 
наук в еко-
номіці Укра-
їни, осіб 

Чисельність 
кандидатів 

наук в еконо-
міці України, 

осіб 

2010 182484 11974 46685

2011 175330 11677 46321

2012 164340 11172 42050

2013 155386 11155 41196

2014 136123 9983 37082

2015 122504 9571 32849

2016 97912 7091 20208

2017 94274 6942 19219

2018 88128 7043 18 806

За даними табл. 3 видно, що чисельність науков-
ців загалом, та чисельність кандидатів і докторів наук 
в економіці України з року в рік постійно зменшу-
ється, що ілюструє рис. 2. 

Підґрунтям, що обумовлює розвиток ресурсного 
забезпечення наукового потенціалу національної еко-
номіки перш за все виступає загальний високий рівень 
освіти населення. Який в кінцевому результаті сприяє 
зростанню кваліфікації робочої сили, лояльності до 
змін, поширенню нових знань та загальному зрос-
танню продуктивності праці в національній економіці. 

Стаття 34 Закону України «Про наукову та на- 
уково-технічну діяльність» [3, с. 195] передбачає  
бюджетне фінансування даної сфери в розмірі 1,7% від 
обсягу ВВП. Якщо, у 2012 році ці витрати склали 
1,49%, то в 2017 році вони скоротилися до 0,58%. 

За результатами аналізу рівня витрат на науково 
дослідницьку діяльність у розвинутих країнах за 
останні роки, можна стверджувати, що оптимальний 
його рівень, який забезпечує самодостатній розвиток 
науки, становить 3-5% ВВП [8, с. 23]. Це фактично 
ілюструє роль наукового сектору в економіці. 

Також є резерви в збільшенні фінансування інно-
ваційної діяльності як за рахунок державних, так і не-
державних джерел. Збільшення обсягів фінансування 
інноваційної діяльності в недержавному секторі  
можна досягти за рахунок створення відповідних умов, 
що сприятимуть капіталовкладенням в НДДКР та ви-
робництво нової продукції. Досвід країн, що розвива-
ються швидкими темпами, свідчить про те, що рівень 
фінансування НДДКР та інновації у недержавному  
секторі можна збільшити в два рази за 12 років, а  
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частку державних витрат на ці цілі можна довести до 
1,5-1,7 раза у ВВП за той самий період. Світовий до- 
свід пропонує велику кількість економічних механіз-
мів, за допомогою яких відбувається управління інно-

ваційними процесами як на макро- так і на мікрорів-
нях. Для їх успішного застосування необхідна наяв-
ність адекватної державної економічної політики [9, 
с. 48].  

Рис. 2. Чисельність науковців, кандидатів і докторів наук в економіці України 

Якщо виходити з потреб кадрового забезпечення 
інноваційної діяльності в цілому, і науково-інновацій-
них центрів зокрема, то об'єднання освіти і науки слід 
розпочинати з первинних ланок інноваційного про-
цесу. Тут можуть бути кілька шляхів, наприклад: ство-
рення при ВНЗ потужних наукових центрів, осна-
щення їх сучасним науковим обладнанням, яке вико-
ристовуватиметься як у навчальному процесі, так і для 
дослідницьких цілей. Це — традиційний шлях західних 
наукових центрів. Але він потребує істотних початко-
вих інвестицій, знайти які в наших умовах буде не так 
просто. 

Окремо слід зупинитися на такому важливішому 
стратегічному напрямі, як інвестиції в біотехнологічні 
інновації. Мова йде про такі перспективні та швидко-
зростаючі ринки, як біотехнології, націлені на довго-
ліття, штучний інтелект в розробці ліків, CRISPR, ри-
нок секвенування, нейроінтерфейси, генна інженерія 
людини, когнітивні покращення, штучний інтелект у 
персоналізованій медицині. Ринки, які щорічно зрос-
тають на 15-20% та на декілька десятків мільярдів до-
ларів США. Головна проблема світового інвестора на 
цих ринках: багато економічно привабливих біотехно-
логічних інвестиційних напрямів технологічно до- 
ступні, проте в більшості країн юридично заборонені!  

Потенційна стратегічна конкурентна перевага 
України — юридична лібералізація: ГМО, генетична 
інженерія людини, клонування, ризикові види тера-
пій, клінічні дослідження.   

Основні податкові механізми залучення прямих 
іноземних інвестицій в інновації наступні: 

1. Європейський підхід: пільгове оподаткування
інноваційних підприємств строком 3-5 років, створе-
них на основі залучення іноземних інвестицій. 

2. Сінгапурський підхід: повне звільнення від
сплати податків на строк від 5 до 10 років. 

3. Модель TAXKIN [10]: загальнонаціональна по-
даткова модель, суть якої полягає у створенні подат-
кового раю і вивільнення будь-якого економічного 
суб’єкта від податкового тягаря. 

Висновки. Таким чином, проведений нами аналіз 
стану та тенденцій інноваційного розвитку економіки 
України дозволив виявити проблемні аспекти цього 
процесу, основними з яких є: рівень інноваційної ак-
тивності вітчизняних підприємств, частка передових 
технологічних укладів в економіці України, фінансу-
вання наукової сфери, скорочення наукового потен- 
ціалу нашої країни та відтік молодих наукових кадрів. 
У той же час Україна має ряд конкурентних переваг, у 
тому числі все ще потужний науковий, у тому числі 
кадровий потенціал для активного опанування пер- 
спективних інноваційних ринків. Тільки концентрація 
зусиль на ключових високорентабельних швидкозрос-
таючих ринках дозволить Україні створити передумо-
ви проривної економіки та забезпечити високі темпи 
економічного росту.     

Список використаних джерел 

1. Ахновська І.О., Болгов В.Є. Забезпечення
інноваційної безпеки національної економіки. Еконо-
міка і організація управління: збірник наукових праць. 
2016. №2 (22). С. 17 — 27. 

2. Болгов В.Є. Класифікація факторів впливу на
інноваційний розвиток національної економіки Укра-
їни. ІІ International scientific conference: Economy and 
Society: a Moderns Vectors of Development, Part II, April 
27, 2018. Leipzig, Germany: Baltija Publsshing. 187 р.  
(P. 31 — 34). 

3. Карпенко А.В., Кононенко Ю.С. Стратегічне
значення комерціалізації для інноваційного розвитку 
національної економіки. Економiка i органiзацiя управ-
лiння. 2017. № 1(25). С. 190-201. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Чисельність науковців, осіб

Чисельність докторів наук в 
економіці України, осіб

Чисельність кандидатів 
наук в економіці України, 
осіб



КЕНДЮХОВ О. В., БОЛГОВ В. Є., ТАРАПАТА С. О. 

  2019/№2  87 

4. Кендюхов О.В., Болгов В.Є., Залізнюк В.П.
Чинники ефективності маркетингової стратегії експо-
ртної діяльності підприємства. Економіка і організація 
управління. Збірник наукових праць. 2017. № 1(25). 
С. 38-51. 

5. Офіційний сайт Державного комітету статис-
тики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

6. Пилипенко Ю. І. Інноваційний розвиток авіа-
будування України як механізм стимулювання точок 
економічного зростання національної економіки. Еко-
номічний вісник Національного гірничого університету. 
2017. №2(58). С. 62-72. 

7. Попович О.С., Булкін І.О. Новий бюджет і
доля науки. URL: https://commons.com.ua/uk/novij-
byudzhet-i-dolya-nauki/. 

8. Розвиток інноваційної системи України в єв-
ропейському науково-технологічному просторі : на- 
укова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України І.Ю. 
Єгорова ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. 
НАН України». Київ, 2018. 198 с. URL:  http: 
//ief.org.ua/docs/sr/302.pdf. 

9. Kozlovskyi S., Bolhov V., Yousuf A., Batechko A.,
Hlushchenko L., Vitka N. Marketing analysis of the 
electromobile market as a factor in the innovation of the 
national economy. Іnnovative Marketing. 2019. №15(1).  
Р. 42-53. doi:10.21511/im.15(1).2019.04 

10. Кендюхов О.В. TAXKIN: до питання про ре-
формування податкової системи. Дзеркало Тижня. Ук-
раїна. №32. URL: https://dt.ua/finances/taxkin-322187_. 
html. 

References 

1. Akhnovska I.O., Bolhov V.Ye. (2016). Zabezpechennia
innovatsiinoi bezpeky natsionalnoi ekonomiky [Ensuring the inno-
vation security of the national economy]. Ekonomika i 
orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organi-
zation, 2 (22), рр. 17 – 27 [in Ukrainian]. 

2. Bolhov V.Ye. (2018). Klasyfikatsiia faktoriv vplyvu na
innovatsiinyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Classifi-
cation of factors of influence on innovative development of na-
tional economy of Ukraine]. ІІ International scientific conference: 
Economy and Society: a Moderns Vectors of Development, Part II,  

April 27, 2018. Leipzig, Germany: Baltija Publsshing. 187 р.  
(P. 31 – 34). 

3. Karpenko A.V., Kononenko Yu.S. (2017). Stratehichne
znachennia komertsializatsii dlia innovatsiinoho rozvytku 
natsionalnoi ekonomiky [The strategic importance of commercial-
ization for the innovative development of the national economy]. 
Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and organiza-
tion of management, 1(25), рр. 190-201 [in Ukrainian]. 

4. Kendiukhov O.V., Bolhov V.Ye., Zalizniuk V.P. (2017).
Chynnyky efektyvnosti marketynhovoi stratehii eksportnoi 
diialnosti pidpryiemstva [Factors of effectiveness of marketing 
strategy of export activity of enterprise]. Ekonomika i 
orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organi-
zation, 1(25), рр. 38-51 [in Ukrainian]. 

5. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics
Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from 
http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]. 

6. Pylypenko Yu. I. (2017). Innovatsiinyi rozvytok
aviabuduvannia Ukrainy yak mekhanizm stymuliuvannia tochok 
ekonomichnoho zrostannia natsionalnoi ekonomiky [Innovative 
development of aviation industry of Ukraine as a mechanism of 
stimulation of points of economic growth of national economy]. 
Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – 
Economic Bulletin of the National Mining University, 2(58), рр. 
62-72 [in Ukrainian]. 

7. Popovych O.S., Bulkin I.O. Novyi biudzhet i dolia nauky
[The new budget and the fate of science]. (n.d.). Retrieved from 
https://commons.com.ua/uk/novij-byudzhet-i-dolya-nauki [in 
Ukrainian]. 

8. Yehorov I.Yu. (Eds.). (2018). Rozvytok innovatsiinoi
systemy Ukrainy v yevropeiskomu naukovo-tekhnolohichnomu 
prostori [Development of Ukraine's innovation system in the 
European scientific and technological space]. Kyiv, State 
Institution «Inst. and predicted. NAS of Ukraine [in Ukrainian]. 

9. Kozlovskyi S., Bolhov V., Yousuf A., Batechko A.,
Hlushchenko L., Vitka N. (2019). Marketing analysis of the 
electromobile market as a factor in the innovation of the national 
economy. Іnnovative Marketing, 15(1), рр. 42-53. 
doi:10.21511/im.15(1).2019.04 

10. Kendiukhov O.V. TAXKIN: do pytannia pro
reformuvannia podatkovoi systemy [TAXKIN: on the issue of tax 
reform]. Dzerkalo Tyzhnia. Ukraina – Mirror of the Week. 
Ukraine, 32. Retrieved from https://dt.ua/finances/taxkin-
322187_. html [in Ukrainian]. 

Стаття надійшла до редакції 06.09.2019 
Прийнято до друку 19.12.2019 

Формат цитування:
Кендюхов О. В., Болгов В. Є., Тарапата С. О. Дослідження тенденцій інноваційного розвитку економіки 

України. Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 82-87. doi: https://doi.org/10.37405/1729-
7206.2019.2(37).82-87 

Kendyukhov O. V., Bolhov V. Ye., Tarapata S. O. (2019). Research of innovation development trends of Ukraine 
economy. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 82-87. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).82-
87 



МИЦЕНКО І. М. 

88 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

УДК 338.45:338.2(477) DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).88-92 

І. М. Миценко  
д-р екон. наук,  

Центральноукраїнський національний технічний університет,  
м. Кропивницький 

ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  
ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЙОГО РОЗВИТКУ 

Постановка проблеми. У минулому столітті за ча-
сів індустріалізації в Україні був сформований розви-
нутий промисловий комплекс, який охоплював майже 
усі види виробництва промислової продукції і займав 
провідне місце в структурі економіки Радянського Со-
юзу. Особливо розвинутими були галузі важкої проми-
словості — машинобудування, вугледобувна галузь, хі-
мічна та нафтопереробна промисловості, однак вони 
не мали повного циклу виробництва у межах України. 
Тому здобуття незалежності України, яке супроводжу-
валося розривом коопераційних зав’язків з іншими  
республіками СРСР, негативно позначилося на їх  
розвитку. Пострадянська ринкова трансформація еко-
номіки супроводжувалася деіндустріалізаційними про-
цесами, які обумовили значні втрати у промисловому 
секторі, згорнення виробництва та втрату його лідер-
ських позицій. Однак це відбулося не лише внаслідок 
трансформаційної кризи 1992—1994 рр., але й внаслі-
док відсутності модернізаційних процесів у самій га-
лузі, що призвело до руйнації значної частини проми-
слового потенціалу України і особливо його високо- 
технологічної складової. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
промислового розвитку України знаходяться в полі 
зору вітчизняних дослідників. Значний внесок в їх до-
слідження та пошук шляхів вирішення зробили фа- 
хівці Інституту економіки промисловості, які в низці 
наукових доповідей дали комплексну характеристику 
сучасного стану промисловості, її проблем та визна-
чили завдання щодо розвитку галузі [1, 2]. Особлива 
увага приділялась провідним галузям промисловості та 
промисловим регіонам. Науковцями цього ж інституту 
була підготовлена монографія, яка розглядає смарт-
промисловість як перспективний напрям подальшого 
розвитку індустріального сектору. В ній досліджено 
особливості смарт-промисловості та її роль у модерні-
зації промислового потенціалу, визначено перспек- 
тивні сфери та потенційну ефективність використання 
технологій смарт-промисловості, проведено аналіз 
бар’єрів та ризиків її розвитку [3]. 

Стаття Ю. Залознової присвячена можливостям  
і проблемам неоіндустріальної моделі розвитку про- 
мисловості, яка може забезпечити перехід даної галузі 
на більш високий технологічний рівень розвитку [4]. 
У статті В. Новицького мова йде про пошук шляхів 
виходу із кризи вітчизняного промислового комплексу 
[5]. В ній говориться про неефективність «реформу-
вання» органів державного управління в промислово-
сті, про недоцільність ліквідації Мінпромполітики, 
про недостатність інвестицій та інші проблеми. Багато 
інших науковців також досліджують проблеми про- 
мислового сектору. Незважаючи на це, державна полі-
тика у промисловості є недостатньо ефективною, що 
вказує на необхідність більш глибокого дослідження її 
проблем та напрацювання більш обґрунтованих реко-
мендацій. 

Метою статті є аналіз сучасної динаміки промис-
лового розвитку України та розробка рекомендацій 
щодо удосконалення державної промислової політики. 

Виклад основного матеріалу. Останніми роками 
спостерігається неухильний спад промислового ви- 
робництва. Це обумовлено низкою причин: наслідком 
воєнних дій на сході країни та втратою значної час-
тини промислового потенціалу на окупованих терито-
ріях; технологічною відсталістю більшості галузей та 
низьким рівнем їх конкурентоспроможності, що обу-
мовило зниження рівня реалізації української продук-
ції на традиційних ринках.  

В останні роки спостерігалась негативна дина-
міка промислового виробництва у більшості галузей 
(табл. 1). Наведені дані свідчать, що майже в усіх га-
лузях промисловості спостерігалося значне падіння 
виробництва промислової продукції у 2013-2015 рр., 
обрахованої у порівняльних цінах. За цей період па-
діння виробництва в цілому по промисловості склало 
25,2%, у добувному і кар’єрному виробництві — 25,4%, 
а в переробній промисловості ще більше — на 26,5%. 
Повільне нарощування випуску продукції відбулося з 
2016 р., однак не в усіх видах промислової діяльності. 
Втім, в цілому обсяги виробництва у вартісному виразі 
не відновилися до рівня 2012 р., у 2018 р. індекс про-
мислового виробництва складав 78,5% від рівня 
2012 р., у добувній промисловості він становив 71,9%, 
а у переробній трохи вище — 81,2%, внаслідок того, 
що саме галузі переробної промисловості показали 
трохи кращу динаміку. 

Дані таблиці показують, що потенціал промисло-
вого розвитку в різних галузях суттєво відрізнявся. 
Найбільш успішно розвивалась фармацевтична про-
мисловість, яка лише в 2015 р. мала спад виробництва. 
Вона єдина перевищила показники 2012 р., її індекс 
відносно цього року у 2018 р. склав 118,8%. Кращу ди-
наміку за інші сфери промислового виробництва мали  
такі галузі, як виготовлення виробів з деревини, ви- 
робництво гумових і пластмасових виробів, виробни-
цтво електричного устаткування, виробництво машин 
і устаткування, не віднесених до інших угруповань. Це 
обумовлено їх більшою інноваційною активністю, що 
забезпечує кращу конкурентоспроможність продукції. 

Однак в цілому інноваційний розвиток промис-
ловості є дуже низьким. Так, у 2017 р. інноваційною 
діяльністю в промисловості займалися 759 підпри-
ємств, або 16,2% обстежених промислових. Утім, у  
розрізі видів економічної діяльності їх частка суттєво 
відрізнялась, серед них слід виокремити підприємства 
з виробництва основних фармацевтичних продуктів  
і фармацевтичних препаратів, де 53,8% здійснювали 
інноваційну діяльність, інших транспортних засобів 
(37,1%), комп’ютерів, електронної та оптичної проду-
кції (34,0%), напоїв (25,9%), електричного устатку-
вання (25,2%), хімічних речовин і хімічної продукції 
(25,0%) [7]. Частка інноваційної продукції в загаль- 
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Таблиця 1 
Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013-2018 роки,  

% до попереднього року (у цінах 2010 р.)* [6] 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Промисловість 95,7 89,9 87,0 102,8 100,4 101,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 100,8 86,3 85,8 99,8 94,3 102,4
Переробна промисловість 92,7 90,7 87,4 104,3 104,8 101,1
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютю-
нових виробів 95,0 102,5 89,3 104,4 102,9 98,5 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 94,1 98,6 92,0 102,2 107,2 96,8 
Виготовлення виробів з деревини, виробництво па-
перу та поліграфічна діяльність 102,7 96,0 88,9 102,0 105,8 102, 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 89,2 78,7 80,9 108,7 85,2 103,5
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 80,7 85,8 84,8 101,1 118,4 117,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препаратів 111,8 101,9 92,4 104,4 106,9 101,1 
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 97,4 91,2 92,8 108,5 108,2 98,8 
Металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устаткування 94,7 85,5 83,9 106,8 100,2 100,6 
Машинобудування, крім ремонту та монтажу ма-
шин і устаткування 86,4 79,4 85,9 102,0 107,9 101,6 
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 
продукції 86,0 77,9 71,3 124,2 109,2 99,7 
Виробництво електричного устаткування 91,1 100,9 89,8 100,9 97,5 82,2
Виробництво машин і устаткування, не віднесених 
до інших угруповань 93,5 88,7 87,5 102,3 106,6 103,3 
Виробництво автотранспортних засобів, причепів 
і напівпричепів та інших транспортних засобів 79,8 64,3 85,0 98,4 115,5 109,5 
Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт  
і монтаж машин та устаткування 90,9 93,0 84,5 101,3 111,1 105,6 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-
йован. повітря 98,9 93,4 88,0 102,5 93,5 102, 

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, 
за 2014-2018 рр. також без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 
ному обсязі промислової продукції в останні два роки 
складала менше 1%. 

Прогресивні структурні зрушення забезпечують ті 
галузі, які мають значну інноваційну та інвестиційну 
складову, які випускають високотехнологічну продук-
цію, та в яких зайняті найбільш кваліфіковані праців-
ники. До галузей з інноваційним потенціалом відно-
сяться хімічна, коксохімічна, фармацевтична промис-
ловості, а також виробництво пластмасових і гумових 
виробів. Дані табл. 1 свідчать, що лише у фармацев- 
тичні промисловості відбулося зростання обсягу ви- 
робництва, в усіх інших воно скорочувалося, найбі-
льше — у виробництві коксу (на 45%).  

До виробництва інвестиційних товарів, за мето-
дикою статистичного обліку, належить: виробництво 
комп'ютерів, обладнання зв'язку; виробництво машин 
і устаткування та їх ремонт; виробництво автотранс-
портних засобів, у тому числі суден і човнів, заліз- 
ничних локомотивів, повітряних і космічних літальних 
апаратів, військових транспортних засобів тощо; ви- 
робництво електронної апаратури побутового призна- 
 

чення, медичних і стоматологічних інструментів та ін. 
І в цих сферах економічної діяльності у промисловості 
відбулося падіння виробництва. Так, обсяг вироб- 
ництва комп’ютерної техніки, електронної і оптичної 
продукції у 2018 р. складав 65% від її обсягу у 2012 р. 

Така динаміка виробництва у галузях промисло-
вості погіршила технологічний рівень даної сфери. 
Наразі у структурі промислового виробництва перева-
жають сировинні виробництва третього та четвертого 
технологічних укладів, які дуже залежні від кон’юнк-
турних циклів і волатильності цін на світових ринках. 
На п’ятий технологічний уклад припадає лише 4% 
продукції, виробництво товарів шостого техноло- 
гічного укладу практично відсутнє, воно становить 
близько 0,1%. У структурі випуску промислової про-
дукції переважають товари проміжного споживання, 
електроенергія та повсякденні споживчі товари —  
більше 90%. Інвестиційні товари складають менше 
10%, а споживчі товари тривалого використання, до 
яких відноситься побутова техніка, яка потребує висо-
котехнологічного виробництва — близько 1% (табл. 2).  

Таблиця 2 
Структура та індекси промислової продукції за основними промисловими групами, % [8, 9] 
Групи товарів Структура  промислової продукції

2017 до 2016 2018 до 2017 
у 2015 р. у 2018 р.

Промисловість 100 100 100,4 101,1
Товари проміжного споживання 38,4 47,5 100,2 100,0
Інвестиційні товари 6,9 9,2 110,6 104,6
Споживчі товари короткострокового 
використання 24,6 27,1 104,0 98,5 
Споживчі товари тривалого викори-
стання 1,0 1,2 113,9 98,6 
Енергія 29,1 15,0 92,3 103,1
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Має місце нерівномірність концентрації промис-
лового виробництва та розвитку промисловості в різ-
них областях України. Якщо раніше найбільш проми-
слово розвиненими були Донецька і Луганська обла-
сті, то воєнно-політичні процеси та окупація чистини 
їх територій обумовили значну втрату промислового 
потенціалу цих регіонів. І якщо в Донецькій області 
він залишився ще досить значним, то Луганська об-
ласть виробляє нині менше 1% від загального обсягу 
промислової продукції. Найбільшими виробниками 
промислової продукції є такі регіони: Дніпропетров- 
ський — 19,2%; Донецький — 12,4%; м. Київ — 8,8%; 
Запорізький — 8,4%; Харківський — 7,6% і Полтав- 
ський — 7,4%. Усі інші регіони виробляють значно  
меншу частку промислової продукції, що коливається 

в межах 1-4%, а чотири області — Закарпатська, Лу- 
ганська, Тернопільська і Чернівецька, кожна з них — 
менше 1% від її загального обсягу. 

Спостерігається також нерівномірна динаміка 
промислового виробництва у регіонах (табл. 3). У 
2017-2018 рр. найкращу динаміку мала Івано-Франків-
ська область, у якій за 2 роки обсяг реалізованої про-
мислової продукції зріс на 23%. У Запорізькій цей по-
казник зріс на 10%. В інших областях позитивна ди-
наміка була значно меншою, а в Луганській, Чернігів-
ській, Хмельницькій областях поглиблюються про-
цеси деіндустріалізації та згорнення промислового ви-
робництва. Це негативно позначається на ринку праці, 
оскільки скорочуються робочі місця, які потребують 
висококваліфікованої робочої сили. 

Таблиця 3 
Обсяг, структура та індекси промислової продукції по регіонах [8, 9] 

Обсяг реалізованої промислової продукції у 
2018 р., її часта в регіонах 

Індекс, 
2018 до 
2017, % 

Індекс,
2017 до 
2016, % млн грн %

Україна 2508579,5 100 101,1 100,4
Вінницька 77104,1 3,07 101,2 108,2
Волинська 30897,9 1,23 102,3 105,7
Дніпропетровська 481481,4 19,20 102,3 100,1
Донецька 311993,2 12,44 102,2 89,1
Житомирська 44400,2 1,77 97,3 109,5
Закарпатська 23861,9 0,95 104,6 100,3
Запорізька 211238,2 8,42 103,2 106,2
Івано-Франківська 71160,9 2,84 110,0 112,0
Київська  114297,4 4,56 100,4 110,3
Кіровоградська 29574,0 1,18 101,7 105,5
Луганська 22846,6 0,91 82,0 69,0
Львівська 100229,1 4,00 101,4 106,0
Миколаївська 58187,5 2,32 102,6 101,5
Одеська   58166,5 2,31 91,8 112,2
Полтавська 186759,6 7,44 101,4 98,9
Рівненська 37645,7 1,50 95,3 109,3
Сумська 48004,2 1,91 110,4 101,7
Тернопільська 21791,6 0,87 98,3 108,5
Харківська 190358,2 7,59 101,9 106,1
Херсонська 28744,4 1,15 99,8 103,2
Хмельницька 42746,9 1,70 95,2 101,6
Черкаська 70242,2 2,80 101,9 99,1
Чернівецька 15479,3 0,62 105,5 106,7
Чернігівська 35997,1 1,44 98,7 96,5
м. Київ 195371,4 8,85 97,8 95,8

Згорнення промислового виробництва негативно 
позначається на експортному потенціалі країни.  
Частка експорту промислової продукції у валовому 
внутрішньому продукті становить близько 40%, однак 
значну частину в його структурі займає сировина. В 
структурі всього експорту товарів та послуг у 2017 р. 
частка продукції промисловості складала 61%, в тому 
числі продукція переробної промисловості — 52% [10]. 
Більшість експортованої продукції має низьку частку 
доданої вартості, що не сприяє економічному зрос-
танню та добробуту. 

Порівняння динаміки промислового вироб- 
ництва з іншими європейськими країнами показує, 
що Україна суттєво відстає. Для порівняння взяли 
одну розвинену країну — Німеччину, яка мала ста- 
більні темпи зростання впродовж останніх 5 років. 
Така динаміка характерна для більшості розвинених 
європейських країн. Болгарія, Польща і Латвія — це 
постсоціалістичні країни, які раніше не мали високо-
розвиненої промисловості, а нині, забезпечують до-
сить стабільний і динамічний її розвиток. Найбільш 
успішний розвиток промисловості має Польща, темпи 
зростання якої суттєво перевищують інші країни. 

Таблиця 4 
Темпи приросту (зниження) промислової продукції в Україні  

та окремих європейських країнах (% до попереднього року) [11] 
Країна 2010 2013 214 2015 2016 2017 2018

Україна  12,0 -4,3 -10,1 -13,0 2,8 0,4 1,6
Болгарія  2,0 -0,1 1,8 2,9 2,7 3,4 1,1
Польща  11,2 2,3 3,5 4,8 2,8 6,6 5,9
Латвія  14,9 -0,8 -1,1 3,6 5,4 8,4 1,5
Німеччина  11,2 -0,1 1,3 1,4 1,3 2,8 1,0
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Висновки. Проведений аналіз показав, що проми-
словий комплекс України знаходиться в стані за- 
непаду. Стагнація промислового розвитку України  
обумовлена низкою чинників. Ключовими пробле-
мами є: високий ступінь зношеності основних засобів, 
який становить майже 70%; використання неефектив-
них бізнес-моделей, методів організації бізнесу; поши-
реність застарілих технологій, які обумовлюють над-
високі затрати ресурсів, значну енергоємність вироб-
ництва; недостатньо розвинутою є промислова інфра-
структура; слабка включеність вітчизняних підпри-
ємств у глобальні ланцюжки створення доданої варто-
сті продукції; недостатнє використання інформацій-
но-комунікаційних платформ і технологій в організа-
ції діяльності промислових підприємств.  

Унаслідок технологічної відсталості вітчизняного 
промислового комплексу частка виробництв із вико-
ристанням високих та середньовисоких технологій у 
структурі ВДВ промисловості удвічі поступається 
цьому показнику в країнах ЄС. Слабкий взаємозв’язок 
промислового виробництва з наукою та занепад галу-
зевого науково-дослідного сектору обумовлюють стаг-
націю інноваційної діяльності, свідченням чого є 
надто низький рівень використання новітніх техноло-
гій та їх упровадження у виробничі процеси. В умовах 
обмеженості фінансових ресурсів сформувався низь-
кий рівень наукоємності ВВП України. Частка обсягу 
виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП 
поступово зменшувалася і досягла 0,5%, тоді як світо-
вий і європейський рівень перевищує 2%. Стриму- 
ючим чинником для трансферу технологій і залучення 
інвестицій у високотехнологічні галузі є недоскона-
лість сфери захисту об’єктів інтелектуальної власності 
та їх введення у господарський обіг. Отже, в умовах 
поширення п’ятого та переходу розвинених країн  
до шостого технологічного циклу збереження такої 
структури промисловості й експорту, рівня фінансу-
вання наукових і науково-технічних робіт обумовлю-
ватиме безнадійне відставання розвитку України. 

Викладене вище свідчить про неефективність 
державної промислової політики. Слід відзначити не-
достатню послідовність в її формуванні. Якщо в попе-
редні роки владними структурами усвідомлювалась  
гостра потреба в забезпеченні розвитку промислового 
комплексу, то зараз промисловості не приділяється 
належна увага. В Цілях Сталого Розвитку (ЦРТ) Укра-
їни на період до 2030 року, підготовлених Міністер- 
ством економічного розвитку і торгівлі України у 
2017 р., ставилося завдання забезпечення упродовж 
наступних 15 років реального зростання валового  
внутрішнього продукту щонайменше удвічі з одночас-
ним підвищенням рівня зайнятості населення праце- 
здатного віку до 70%. При цьому провідну роль у ви-
конанні цього завдання було відведено промисловості, 
яку передбачалося відродити шляхом створення та  
розвитку високотехнологічних конкурентоспромож-
них виробництв (шляхом від фундаментальної науки 
до виробництва й обслуговування). Мало бути забез-
печено сприяння прискореному розвитку високо- та 
середньо-високотехнологічних секторів переробної 
промисловості, які формуються на основі викорис-
тання ланцюгів «освіта — наука — виробництво» та 
кластерного підходу за напрямами: розвиток іннова-
ційної екосистеми; розвиток інформаційно-телекому-
нікаційних технологій (ІКТ); застосування ІКТ в 
АПК, енергетиці, транспорті та промисловості; висо-
котехнологічне машинобудування; створення нових 
матеріалів; розвиток фармацевтичної та біоінженерної 
галузей [12].  

У квітні 2018 р. Міністерством економічного  
розвитку було розроблено проект Стратегії розвитку 
промислового комплексу України на період до 2025 
року, який пройшов громадське обговорення. В цьому 
документі було систематизовано ключові проблеми 
розвитку промисловості, які потребують розв’язання, 
та визначено завдання і міжгалузеві пріоритети про-
мислової політики країни у середньостроковій перспе-
ктиві, такі як: 1) модернізація та зростання промисло-
вого виробництва; 2) регіональний розвиток промис-
ловості; 3) підвищення ресурсоефективності промис-
ловості [13]. Проект Стратегії хоч і мав недоліки, проте 
в цілому визначив основні вектори розвитку промис-
ловості та механізми їх досягнення, однак він не був 
остаточно схвалений, тому не було забезпечено його 
реалізацію. 

Слід відзначити, що в Програмі діяльності Уряду 
2019 року відсутні чіткі стратегічні орієнтири щодо  
розвитку промисловості, яка є системоутворюючою 
сферою національної економіки та яка забезпечує її 
прогресивний розвиток. Без створення умов для від-
родження промисловості на інноваційній основі будь-
які плани щодо економічного зростання та підви-
щення добробуту населення є мало обґрунтованими.  

Пріоритетом державної політики має бути забез-
печення неоіндустріального розвитку країни на основі 
розбудови і реалізації нової промислової політики. 
Вона має включати такі пріоритетні напрями забезпе-
чення промислового розвитку: 

— розробка і реалізація стратегії промислового 
розвитку на основі галузевих довгострокових прогно-
зів з урахуванням світових тенденцій їх розвитку. До-
цільно доопрацювати і схвалити проект Стратегії роз-
витку промислового комплексу України на період до 
2025 року та розробити систему заходів щодо її реалі-
зації; 

— створення умов для широкого впровадження 
інновацій у промисловості шляхом вдосконалення си-
стеми наукового та освітнього забезпечення розвитку 
промисловості. Фахівці відзначають, що необхідно від-
родити ланку галузевої науки, що сьогодні майже лік-
відована, створити національний науковий центр роз-
витку промисловості та систему його філіалів по ком-
плексу галузей, на які покласти завдання розробки 
стратегічних і технологічних прогнозів [4]; 

— розробка ефективних механізмів стимулювання 
збільшення інвестицій у промисловість за рахунок 
власних джерел, бюджетних витрат, запозичених кош-
тів та іноземних інвестицій. Розробити і реалізувати 
програми дешевих кредитів для довгострокових інвес-
тиційних проектів. Доцільно створити спеціальний 
фонд розвитку промисловості; 

— забезпечення кращої взаємодії та співпраці 
суб’єктів господарювання у промисловості шляхом 
формування вертикально і особливо горизонтально ін-
тегрованих структур-корпорацій, об'єднань, холдин-
гів, концернів, кластерів, здатних об'єднати можливо-
сті багатьох підприємств, залучити до співпраці малі  
і середні підприємства, що дає змогу  досягти значного 
синергічного ефекту;  

— зменшення економічного тиску на виробників 
промислової продукції шляхом оптимізації оподатку-
вання, своєчасного відшкодування податку на додану 
вартість, регулювання тарифів на послуги енергетич-
них і транспортних монополій, які обслуговують під-
приємства промисловості;  

— забезпечення гармонізації вітчизняної норма-
тивної бази з міжнародними стандартами, що сприя-
тиме розвитку міжнародного співробітництва і тор- 
гівлі, забезпечення державної підтримки експортерів, 
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сприяння розширенню ринків збуту вітчизняної про-
дукції.  
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АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО АСПЕКТУ РОЗВИТКУ 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СФЕР НА ПРИКЛАДІ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ1 

Постановка проблеми. Актуальність проблематики 
інституційних трансформацій обумовлена переходом 
до Індустрії 4.0, що приводить до перебудови еконо-
мічних процесів, і, як наслідок, збільшення продук- 
тивності праці та конкурентоспроможності її країн-лі-
дерів. Визнаючи важливість розробок з проблематики 
безпеки, необхідно відзначити, що системні дослід-
ження, присвячені забезпеченню національної без-
пеки в умовах інноваційного розвитку Індустрії 4.0, є 
актуальними. Особливо це стосується процесів форму-
вання концепції інноваційної безпеки та її реалізації 
на практиці, зокрема для окремих важливих галузей. 
Дослідження забезпечення національної безпеки по-
казало, що для формування системної інноваційної 
стратегії слід використовувати інституціональне забез-
печення інноваційного розвитку з урахуванням націо-
нальної специфіки та галузевих особливостей. Тому 
синтез та аналіз синергетичних моделей управління 
галузевими системами стає актуальним. Особливої  
важливості такі моделі набувають для розвитку висо-
котехнологічних сфер, розвиток яких вимагає систем-
них зусиль. Однією з таких є приладобудування, що 
виробляє «очі науки» — різного роду прилади та ана-
літичне обладнання, а також компоненти різних висо-
котехнологічних продуктів, що робить її стратегічно 
важливою галуззю. 

Аналіз досліджень і публікацій. Відповідно до до- 
слідження [1] кожна безпекова стратегія на національ-
ному рівні має враховувати фактори технологічних 
інновацій (кадри, інфраструктура, інвестиції, підтрим-
ка). Аналітичне дослідження J. Harmon, J. Stevens, 
L. Swim (1991) [2] можна вважати фундаментальною 
працею, що розкриває взаємозв’язки між національ-
ною безпекою та інноваціями з відповідною фінансо-
вою стратегією. Також важливими є висновки аналі-
тичної доповіді Національного комітету науки і техно-
логій США (2016) [3], що дає можливість ознайоми-
тися з аналізом впливу інновацій на національну без-
пеку США та визначенням відповідних стратегічних 
аспектів, зокрема й з урахуванням активної взаємодії 
між інститутами. 

У практичному контексті вказаних положень  
розглянемо приладобудування, яке є однією з най-
більш наукоємних галузей, і тому її інноваційно-тех-
нологічний рівень значною мірою визначає розвиток 
інноваційної сфери промисловості та рівень техноло-
гічної безпеки країни [4, с. 112]. Провідна роль при-

ладобудування в інноваційно-технологічному розвит-
ку промисловості, забезпеченні технологічної та еко-
номічної безпеки визначає випереджальний характер 
розвитку галузі у світовому промисловому вироб- 
ництві відзначена у дослідженні [5]. Проведений ана-
ліз наукоємності промисловості за даними NSF США 
показав, що наукове приладобудування посідає друге 
місце за цим індикатором після авіакосмічної галузі та 
випереджає ІТ, фармацевтику та електронну промис-
ловість. За різними оцінками в країнах ЄС до 30% до-
даної вартості високотехнологічного машинобуду-
вання генерується в приладобудуванні. 

Загалом же приладобудівній галузі як сектору 
економіки приділено незначну увагу з боку вітчизня-
них науковців, що робить дане дослідження актуаль-
ним. Особливості розвитку приладобудування розгля-
далися у дослідженнях [6-8]. Стратегічним аспектам 
розвитку високотехнологічних сфер присвячені дослі-
дження [9-11], в яких відзначається, що при забезпе-
ченні конкурентоспроможності підприємств приладо-
будування найважливішим завданням є підвищення 
ефективності інноваційних процесів на основі вико-
ристання сучасних організаційних механізмів та ін-
струментів проектного управління. 

Загальним недоліком даних досліджень є те, що 
вони не враховують особливості розвитку галузі в умо-
вах Індустрії 4.0. 

Метою дослідження є на основі аналізу теорії і 
практики галузевого розвитку в умовах Індустрії 4.0 та 
аналізу тенденцій приладобудування визначення пер-
спективних складових мережевої стратегії розвитку га-
лузі. 

Методологія дослідження ґрунтується на еволю-
ційній теорії як напрямку нової інституціональної 
економіки. Першим системним викладенням прин-
ципу цього підходу є праця [12]. Еволюційне тракту-
вання економічного розвитку передбачає його розгляд 
як такого, що крім власне економічного змісту містить 
у собі технологічні, політичні, соціокультурні та інші 
факторні елементи. Інституціонально-еволюційний 
підхід до безпекових стратегій припускає розгляд су-
купності інститутів та закономірностей їх взаємодії, 
що забезпечує перетворення ресурсів у реальні резуль-
тати ефективними методами відповідно до національ-
ного контексту та запитів соціуму. Методологія до- 
слідження також ґрунтується на ідеях дослідників Ко-
пенгагенської школи, що докорінно вплинули на роз-
виток сучасних безпекових досліджень [13]: 

____________________________ 
1 Публікація містить результати досліджень, проведених за проектами № 0117U003855 «Інституційно-технологі-

чне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України» та № 0119U100179 
«Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію оцінювання комерційних (ринкових) перспектив 
товарних інновацій», що фінансуються МОН України. 
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— розширене розуміння поняття «безпека», що  
більше не обмежується військовим дискурсом, а вклю-
чає й політичний, екологічний, економічний та соціа-
льний; 

— дослідження безпеки виходять зі сфери міжна-
родних відносин, додавши їм максимально міждис- 
циплінарний характер; 

— розробили аналітичне поняття «сек'юритиза-
ція», яке допомагає в дослідженні того, як той або ін-
ший випадок може бути віднесений або не віднесений 
до питання безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Перші прототипи су-
часних аналітичних приладів було розроблено у США 
та Швеції. Як підгалузь приладобудування набуло ши-
рокого розвитку у 60-х роках ХХ ст. В Україні почат-
ком розвитку аналітичного приладобудування вважа-
ється заснування виробництва контрольно-вимірюва-
льних приладів у Києві на початку ХХ ст. У 50—60-ті 
роки ХХ ст. на теренах України розробкою та вироб-
ництвом аналітичних приладів під егідою різних ві-
домств займалось багато підприємств, що розробляли 
прилади відповідно до галузевої специфіки (хімічна 
промисловість, автоматизація, атомна промисловість, 
АПК тощо) [14]. 

Для цілей даного дослідження приладобудування 
на основі [14] можемо розглянути як підгалузь, що 
об’єднує організації та підприємства, які займаються 
створенням та виробництвом приладів для визначення 
структури, вмісту, стану та властивостей речовин. 

Значення приладобудування обумовлено тим, що 
розширення дослідної бази інноваційних процесів 
пов’язані з використанням сучасних аналітичних при-
ладів. Відповідно, роль приладобудування в економіці 
можемо визначити в розрізі наступних аспектів: 

— розвиток науки і техніки потребує підвищення 
точності та швидкості аналізу, збільшення чутливості 
роздільної здатності приладів; 

— аналітичні прилади є перетворювачем та носієм 
кількісної інформації. Число джерел даних та обсяг ін-
формації ростуть експоненційно. Прилади стають «ро-
зумнішими» та починають діяти через комунікацію 
між собою (М2М-взаємодія). За оцінками Gartner до 
2020 р. кількість об'єктів Інтернету речей перевищить 
6,4 млрд, що відкриває принципово нові можливості 
використання інформації та вимагає нових технологій 
приладобудування; 

— рівень розвитку аналітичної техніки є визнача-
льним для наукових досліджень та підприємств різних 
галузей. Кожна з галузей (авіаційна, космічна, атомна 
промисловість, ВПК, нанотехнології, ІКТ та інші) по-
в'язана зі створенням і розвитком інтелектуальних 
приладів, тобто входить у сферу приладобудування на 
сучасній технологічній базі. Таким чином, приладобу-
дування не тільки «споживає» сучасні інновації, але й 
є їх провідним каталізатором; 

— підвищення ефективності виробництва та  
якості продукції потребує випереджального розвитку 
методів і технічних засобів одержання інформації про 
склад речовин і матеріалів. У результаті цього прила-
добудування сприяє більш ефективному управлінню 
технологічними процесами. 

Таким чином, сучасне приладобудування є висо-
котехнологічною та наукомісткою галуззю промисло-
вості, що широко застосовує ІКТ, нанотехнології,  
мікромініатюризацію, елементи штучного інтелекту 
тощо. З організаційно-економічної та інституційної 

точки зору приладобудування можна розглянути як  
міжгалузевий високотехнологічний комплекс, що од-
ночасно є як фактором інноваційного розвитку ряду 
технологічних галузей, так і результатом їх інновацій. 
Цей факт визначає приналежність приладобудування 
до структуроутворюючих галузей, через які відбува-
ється поширення нових технологій в інші галузі еко-
номіки. 

З моменту здобуття незалежності України пере- 
важна більшість вітчизняних підприємств приладобу-
дування, у тому числі колишні світові лідери, була 
змушена піклуватися про збереження виробничої бази 
та кадрів. При цьому ресурсів для фінансування роз-
робок практично не залишилося. Проте окремі під- 
приємства та науково-дослідні інститути не тільки ви-
жили, але й залишилися на високому технологічному 
рівні. Цьому сприяв відкритий доступ до закордонної 
елементної бази, програмного забезпечення, техноло-
гій і технологічних систем. У результаті абсолютна  
більшість сучасних унікальних за принципом дії при-
ладів вироблені на закордонній елементній базі. 

Основна проблема галузі полягає в тому, що віт-
чизняна продукція наразі не може конкурувати з ана-
логами з Азії або ЄС. Відставання у технологічному 
рівні було закладено ще в радянські роки, коли в роз-
робку не приймався технологічний продукт, якщо він 
не мав закордонного аналога, тобто заздалегідь відбу-
валось прирікання на відставання через виробництво 
«повторень» іноземних розробок. При цьому зі зрос-
танням складності приладів та ступеня інтеграції ок-
ремих технологій відставання галузі постійно збільшу-
валося. Якщо до 1980-х роках вітчизняне приладобу-
дування перебувало на світовому рівні розвитку, то 
вже в 1990-х роках почали зникати окремі напрями 
досліджень та виробництва. Рівень галузі значно зни-
зився, частина підприємств окремих технологічних  
ланцюжків після розпаду СРСР виявилася за кордо-
ном, багато з них були приватизовані, перепрофільо-
вані або взагалі закриті.  

Для більш детального аналізу інституційної дина-
міки розвитку галузі в Україні розглянемо основні ста-
тистичні індикатори приладобудування. 

За даними Державної служби інтелектуальної 
власності України приладобудування входить до 
трійки галузей, в яких за роки незалежності було ви-
дано найбільше патентів на винаходи (понад 20 тис.) 
[15]. На рис. 1 показано динаміку отриманих патентів 
на винаходи в сфері приладобудування. 

Рис. 2 ілюструє кількість отриманих патентів за 
основними видами приладів. 

Дані рис. 1 та 2 показують зниження патентної 
активності в галузі та стабілізацію тренду з 2005 р., од-
нак на значно нижчому порівняно з 1990-ми роками 
та початком 2000-х років рівні. При цьому в Україні 
немає патентів, отриманих в патентній тріаді. 

Розподіл бюджетних коштів за видами інновацій-
ної діяльності залишається практично незмінним 
впродовж майже 10 років та не передбачає видатків на 
придбання приладів у мінімально необхідних обсягах 
(рис. 3). 

Імпорт та експорт товарної групи 90 Прилади та 
апарати оптичні показано на рис. 4. 

В таблиці показані обсяги зовнішньої торгівлі Ук-
раїни за окремими позиціями товарної групи 90 При-
лади та апарати оптичні, що є критичними, оскільки  
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Рис. 1. Кількість отриманих патентів на прилади за національною процедурою 
(сформовано автором на основі джерела [16]) 

Рис. 2. Кількість отриманих патентів за видами приладів за національною процедурою 
(сформовано автором на основі джерела [16]) 

Рис. 3. Розподіл бюджетних коштів за видами інноваційної діяльності у 2018 р., % 
(сформовано автором на основі джерела [17]) 
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Рис. 4. Імпорт та експорт товарної групи 90 Прилади та апарати оптичні, тис. дол. США 
(сформовано автором на основі джерела [18]) 

Таблиця 
Імпорт та експорт у розрізі окремих товарних позицій, тис. дол. США 

Роки 

Товарні позиції

9011 Мікроскопи оп-
тичні складні 

9012 Мікроскопи, крім оптичних; апа-
рати дифракційні 

9026 Прилади для вимірювання, кон-
тролю змінних характеристик рідин або газів: 

витрати, рівня, тиску 

експорт імпорт експорт імпорт експорт імпорт 

2011 18 6589 7 250 14745 44922

2012 120 5563 86 82 15187 46208

2013 213 4703 111 1844 13894 41507

2014 223 1722 21 541 7457 33764

2015 32 1926 10 30 6055 26549

2016 75 2144 10 415 4839 35149

2017 34 4068 38 1212 3290 36128

2018 297 5379 9 1953 5231 40028

Складено автором на основі джерела [18]. 

важливі для провідних галузей економіки майбутнього 
та є основою високотехнологічного виробництва. 

З рис. 4 та таблиці можемо зробити висновок, що 
сукупний обсяг імпорту по більшості груп товарів та 
устаткування приладобудування в рази перевищує об-
сяг експорту. Також за рядом позицій можемо відзна-
чити зростання імпорту, що вказує на підвищення по-
питу на високотехнологічне обладнання, а відтак й  
тенденцію поглиблення технологічної залежності еко-
номіки. Таким чином, для приладобудування харак- 
терне суттєве випереджання обсягів попиту можливо-
стей внутрішнього виробництва та його забезпечення 
імпортною продукцією.  

Наведені факти підтверджують висновки дослід-
ження [19], відповідно до якого перспективи вітчизня-
ного приладобудування в першу чергу пов’язані з ви-
робництвом якісно нових продуктів та завоюванням 
внутрішнього ринку, ємність якого у рази перевищує 
не лише поточні обсяги експорту сектору, а й усього 
виробництва в ньому. 

На основі проведеного аналізу можемо визначити 
такі тенденції розвитку галузі в Україні: 

1) згідно з особливостями галузі та географією
інновацій приладобудування орієнтується на наукові 
центри і кадри. Дослідження [7], проведене на основі 
історичного та наукометричного аналізу галузі, пока-
зало, що кількість тематичних статей зменшується в 
рази з 2010 р. До того ж існує проблема досить низь-
кого середнього рівня обслуговуючого персоналу. 

Іноді іноземні прилади не використовуються через те, 
що немає відповідних кадрів; 

2) зростання залежності від імпорту компонентів
у приладобудуванні вплинуло на динаміку валової до-
даної вартості у галузі [4, с. 18] та призводить до зави-
щених оцінок експортного потенціалу галузі (еле- 
ментна база становить в середньому до 80% вартості 
приладу); 

3) наявність проблем, що перешкоджають цифро-
вій трансформації приладобудування, пов’язані з від-
сутністю цифрових платформ та дефіцитом компаній, 
що працюють на нових високотехнологічних ринках 
за новими принципами. Орієнтація держави на вико-
ристання фінансових інструментів підтримки галузі та 
недостатня увага сприянню інтеграції вітчизняних 
компаній у глобальні ланцюжки вартості та раціона-
льному позиціонуванню в них поглибила ці проблеми; 

4) наявність проблем інтелектуалізації галузі, що
не формують попит на її продукцію. В епоху 4-ї Про-
мислової революції дані, отримані за допомогою при-
ладів, стають найважливішим активом підприємств різ-
них галузей, і їх ефективне використання має стати 
пріоритетом. Наприклад, «Сільське господарство 5.0» 
передбачає цифровізацію сільськогосподарської тех-
ніки з використанням сучасних приладів [20, c. 60]; 

5) практично немає виробників сучасного органі-
заційно-технологічного рівня, що демонструють за- 
кордонні виробники приладів (використання субмік-
ронних проектних норм, розвинених бібліотек, «ди- 
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зайн-китів», промислових ІP-блоків, «систем на крис-
талі», «систем в корпусі», віртуальних приладів тощо). 

Таким чином, зі стратегічної точки зору необ- 
хідно знаходити нові механізми розвитку галузі. В цих 
умовах особливого значення набуває цифровізація 
приладобудування [8]. Власне, Інтернет речей є мно-
жиною різноманітних приладів, які об'єднані в мережу 
за допомогою каналів зв'язку та протоколів взаємодії, 
а кіберфізичні системи складаються з електронного 
обладнання, зокрема приладів, що комунікує між со-
бою в режимі реального часу через Інтернет з метою 
підвищення ефективності, зниження помилок і відмов 
у роботі устаткування. 

Відповідно приладобудування є одночасно як ча-
стиною трансформації виробництва та його цифрові-
зації, так і вимагає впровадження нових технологій. 
Зазначені факти доводять припущення експертів, що 
у найближчі роки кількість приладів як за номенкла-
турою, так і за обсягами виробництва, виросте в рази. 
Це підтверджують дані Pwc, що демонструють великий 
потенціал цифрової трансформації та готовність ін- 
вестувати в цифрові технології: 9 із 10 компаній фі-
нансують створення цифрових фабрик. Як відзнача-
ється у звіті компанії Deloіtte, вартість цифрових тех-
нологій сьогодні дозволяє одержувати істотні переваги 
навіть при невеликих інвестиціях [11]. 

Таким чином, перспективи галузі пов'язані зі 
створенням цифрової інфраструктури, що представляє 
собою крос-галузеву платформу, яка дозволить орга-
нізувати продуктивну взаємодію всіх учасників інно-
ваційного процесу. Відповідні підходи мають бути 
впроваджені в рамках інституційних стратегій як при 
розробці, так і при використанні приладів в рамках 
цифрової стратегії «розумного» виробництва. Викори-
стання подібного підходу допомагає скоротити строки 
виходу нових приладів на ринок на 50%, знизити ви-
трати на розробку на 25%, а також досягти практично 
ідеальної якості продукції [11]. 

Відтак критичну роль для розвитку галузі, крім 
людського капіталу, відіграє інформаційно-комуніка-
ційний капітал (ІКТ-капітал) [21, с. 35], що є основою 
платформ віртуальних приладів. У структурі витрат на 
розробку нових приладів інвестиції в розробку програ-
много забезпечення займають дедалі більшу частку, 
що формує можливості для України. 

Відзначимо, що в умовах Індустрії 4.0 підходи 
державно-приватного партнерства через закупівлю 
продукції та розвиток великих підприємств вже не мо-
жуть бути використані. Аналіз іноземного досвіду 
країн-галузевих лідерів показав, що в приладобуду-
ванні переважають малі та середні підприємства, не-
зважаючи на присутність великих глобальних лідерів. 
Натомість за даними Держкомстату обсяг продукції 
виробленої фізичними особами-підприємцями у 
2017 р. в Україні становив лише 2%. Відтак особливої 
актуальності набувають механізми розвитку, що  
передбачатимуть активізацію ролі малих підприємств 
у вирішенні завдань розвитку галузі. 

Вважаємо, що активізація ролі малих підприємств 
приладобудування, як учасників технологічного роз-
витку, вимагає пошуку нових форм взаємодії, серед 
яких слід виділити мережеву. 

Проведений аналіз програми розвитку Індустрії 
4.0 країни ЄС дав можливість визначити такі інститу-
ційні аспекти, що будуть корисними для приладобуду- 

вання та використовують елементи мережевого під-
ходу [23]: 

— програми звичайно включені в більш широкі 
стратегічні документи (у Німеччині, Франції та Угор-
щині розвиток виробництв Індустрії 4.0 є частиною 
промислової політики); 

— фокус програм в основному не залежить від  
певних секторів, однак головними бенефіціарами є 
компанії, зокрема малий бізнес, з високим техноло- 
гічним рівнем; 

— акцент на розвитку співробітництва між заці- 
кавленими сторонами. Наприклад, у Німеччині та Ав-
стрії були запущені платформи Індустрії 4.0, що поєд-
нують органи державної влади, науково-дослідні уста-
нови та бізнес; 

— ініціативи передбачають залучення державних 
та приватних джерел фінансування на реалізацію про-
ектів. 

У дослідженні [22] розвиток приладобудування 
нами було запропоновано здійснювати на основі фор-
мування галузевих екосистем інновацій. Відповідно 
для інституційно-еволюційного розвитку приладобу-
дування доцільно використати риси традиційного  
кластеру та мережі, орієнтованої на формування тех-
нологічної платформи. На її основі здійснюється пе-
ретворення існуючих типів промисловості (мета-про-
мисловість). Типовим прикладом такої мережі роз- 
витку приладобудування, може бути наноелектронний 
або космічний кластер [10, с. 176]. Інституційні рі-
шення зі створення приладів нового типу на новій ос-
нові можуть бути використані для переозброєння при-
ладобудівних підприємств попереднього технологіч-
ного укладу або створення нових. Основна перевага 
даної мережі полягає в можливості сформувати  
навколо новітньої технології групу підприємств, на 
яких вона буде реалізовуватися. Складність побудови 
такої мережі полягає в складності погоджень науково-
технологічних, фінансово-організаційних та промис-
лово-виробничих рішень. 

На рис. 5 показана схема інституційно-еволюцій-
ного розвитку галузі на прикладі космічного приладо-
будування, що володіє значним міжгалузевим потен-
ціалом, зокрема для ІТ та АПК України. Схема базу-
ється на інститутах фундаментальної основи розвитку, 
системи загального машинобудування та галузевої  
техніко-технологічної системи приладобудування. 

Мережева стратегія розглядає стійкість економіч-
ного зростання як результат планомірного погодже-
ного залучення сучасних конкурентних переваг (інно-
ваційних, інформаційних та інтелектуальних) на всіх 
етапах ланцюжка створення вартості при участі ряду 
агентів та інститутів. 

У цих умовах критичним моментом є здатність 
галузевого бізнес-співтовариства побачити довгостро-
кові перспективи галузі в цілому [24-25], а не тільки 
власного бізнесу, бути готовим до змін на різних рів-
нях, створити інструменти взаємодії, які б допомагали 
передбачити та попереджати ризики. В цих умовах 
держава, будучи інституційним регулятором, може  
формувати траєкторію розвитку галузі тільки при вза- 

ємодії з бізнес-співтовариством через сприяння новій 
галузевій політиці. Саме такими спільними зусиллями 
можна визначити довгострокові інтереси та стратегічні 
цілі. 
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Рис. 5. Схема розвитку приладобудування на основі мереж (розроблено автором) 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Визначальною рисою сучасної економіки є провідна 
роль високих технологій, виробництво та поширення 
яких становить функцію базових галузей, однією з 

яких є приладобудування, тому що розвиток усіх на-
прямків науково-технічного прогресу неможливий без 
його продукції. Особливе значення динамічний роз- 
виток приладобудування має для вирішення завдань з 
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формування інноваційних конкурентних переваг. У 
дослідженні визначено тенденції розвитку приладобу-
дування в Україні. Стратегію розвитку приладобуду-
вання розглянуто з точки зору інституційно-еволюцій-
ного розвитку галузі за допомогою впровадження ци-
фрових технологій та мережевих рішень. В умовах Ін-
дустрії 4.0 держава, будучи інституційним регулято-
ром, може формувати траєкторію розвитку галузі 
тільки при взаємодії з бізнес-співтовариством через 
сприяння новій галузевій політиці. 
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ОЦІНКА РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ  
ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Постановка проблеми. В умовах нестабільності 

функціонування та розвитку соціально-економічних 
відносин особливої актуальності набуває проблема за-
безпечення високого рівня життя населення, нейтра-
лізація негативних явищ та загроз у соціально-трудо-
вій сфері, підвищення соціальних стандартів. Особли-
вої уваги заслуговує вирішення проблем ринку праці, 
як одного з основних механізмів ефективного відтво-
рення та розвитку трудових ресурсів країни. На жаль, 
сучасний стан ринку праці характеризується посилен-
ням кризових явищ, зокрема високим рівнем безро-
біття та тіньової зайнятості, зростанням обсягів трудо-
вої міграції, в тому числі висококваліфікованої робо-
чої сили, зниженням рівня доходів населення та якості 
життя, поширенням бідності. З метою вирішення на-
явних проблем доцільним є формування ефективного 
механізму забезпечення соціальної безпеки на ринку 
праці України на основі комплексної оцінки ключових 
показників та проведення постійного моніторингу 
стану соціально-трудових відносин в умовах неста- 
більного зовнішнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пробле-
мам національної, економічної та соціальної безпеки 
приділяли увагу як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. 
Особливої уваги заслуговують наукові напрацювання 
зарубіжних дослідників Р. Джексона, К. Девіса,  
П. Пірсона, Д. Хакера; вітчизняних вчених-економіс-
тів А. Баланди, О. Гетьман, І. Гнибіденка, О. Ілляш, 
А. Колота, Е. Лібанової, О. Новікової, О. Обервана,  
В. Скуратівського та інших. Зокрема, у наукових пра-
цях вищезазначених авторів здійснено детальний тео-
ретико-методологічний аналіз особливостей соціаль-
ної безпеки та охарактеризовані практичні аспекти її 
забезпечення. Висвітлення основних підходів щодо 
оцінки рівня соціальної безпеки, зокрема на основі 
офіційної методики її визначення як складової еконо-
мічної безпеки Міністерства економіки України, було 
здійснено в наукових працях М. Зайлик, Т. Завори,  
А. Колеснікова, О. Мельникової, О. Чепурного. У той 
же час постає необхідність визначення методичного 
механізму оцінки рівня соціальної безпеки на ринку 
праці, як одному з найбільш проблемних аспектів со-
ціально-економічних відносин; а також обґрунтування 
напрямів забезпечення соціальної безпеки на ринку 
праці в сучасних умовах.  

Метою статті є проведення комплексної рейтин-
гової оцінки рівня соціальної безпеки на ринку праці 
України, а також визначення напрямів забезпечення 
безпеки зайнятості в контексті формування соціальної 
справедливості.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні умови роз- 
витку економіки формують необхідність забезпечення 
дієвого механізму соціальної безпеки, що включає в 

себе цілий комплекс взаємопов’язаних складових. 
Вважаємо, що за своєю структурою соціальна безпека 
держави має включати демографічну, освітню, мігра-
ційну складові, безпеку ринку праці, доходів насе-
лення, соціального захисту, охорони здоров’я, продо-
вольчу та особисту безпеку. Чільне місце в системі со-
ціальної безпеки посідає безпека ринку праці в кон-
тексті забезп-ечення соціальної справедливості. По-
няття соціальної справедливості доцільно трактувати, 
як врахування та гармонізацію інтересів суб’єктів еко-
номічних відносин на принципах доброчесності, взає-
моповаги, балансу протиріч у соціальній сфері. Соці-
альна справедливість є невід’ємною характеристикою 
правової держави. Особливо гостро проблема соціаль-
ної справедливості постає у сфері соціально-трудових 
відносин, зокрема щодо забезпечення розвитку ринку 
праці, формування належного рівня життя і добробуту 
населення. Серед основних ознак сучасного ринку 
праці — дисбаланс між попитом та пропозицією (тру-
донадлишковий ринок праці, що обумовлює високий 
показник навантаження осіб, які шукають роботу); не-
ефективне використання трудового потенціалу, зо- 
крема, на молодіжному ринку праці через відсутність 
необхідного досвіду роботи у молоді; посилення про-
цесів урбанізації (зростання рівня безробіття більш ви-
сокими темпами у сільській місцевості, ніж у містах), 
скорочення кількості зайнятого населення по основ-
ним видам економічної діяльності, посилення мігра-
ційних тенденцій, в тому числі освітньої міграції [1, 
с. 46-47].  

Узагальнюючи наукові напрацювання провідних 
науковців та трактування поняття безпеки та її видів у 
вітчизняному законодавстві, доцільно виділити два 
підходи до змістового наповнення «соціальної без-
пеки»: управлінський підхід, що передбачає тракту-
вання соціальної безпеки як сукупності управлінських 
дій для захисту соціальних інтересів; та ситуаційний 
підхід, що полягає у розумінні соціальної безпеки як 
стану захищеності соціальних інтересів окремої особи 
та суспільства в цілому [2, с. 70]. У більшості тракту-
вань соціальна безпека розглядається як захищеність, 
стійкість до загроз, формування ефективної соціальної 
політики та якості життя [3, с. 127].  

Декларація про державний суверенітет України 
розглядає соціальну безпеку, як «стан гарантованої 
правової та інституціональної захищеності життєво  
важливих соціальних інтересів особи й суспільства від 
внутрішніх і зовнішніх загроз» [4, с. 2].  

Уперше термін «соціальна безпека» задекларо-
вано у Всесвітній соціальній декларації (1995 р.), яка 
торкалася соціальних аспектів сталого розвитку, що 
покликані забезпечити соціальну безпеку у світі [5]. 
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Згідно Концепції національної безпеки України, соці-
альна безпека є складовою національної безпеки. 

На нашу думку, сутність соціальної безпеки до- 
цільно розглядати з урахуванням необхідності забезпе-
чення соціальної справедливості в державі. Таким чи-
ном, соціальна безпека являє собою стан захищеності 
населення від зовнішніх та внутрішніх загроз соціаль-
ного характеру, що базується на принципах справед-
ливості. Принцип соціальної справедливості в свою 
чергу включає в себе гармонізацію інтересів суб’єктів 
соціально-економічних відносин, справедливе форму-
вання доходів населення (встановлення рівня заробіт-
ної плати, соціальних гарантій тощо в залежності від 
трудового внеску та інших факторів диференціації оп-
лати праці), забезпечення високого рівня зайнятості та 
економічної активності населення.  

З метою аналізу рівня соціальної безпеки на  
ринку праці України пропонуємо авторський підхід до 
проведення комплексної рейтингової оцінки в кон-
тексті регіональних показників. Для її проведення 
було обрано 8 ключових показників ефективності  
ринку праці України, серед яких: рівень економічної 
активності, рівень зайнятості населення, рівень еко-
номічної активності працездатного населення, рівень 
зайнятості працездатного населення, рівень безро-
біття, середньооблікова чисельність працівників, се- 
редня заробітна плата, індекс реальної заробітної 
плати.  

Рейтингова оцінка проводилася з метою визна-
чення рейтингової структури регіонів України стосо-
вно основних показників функціонування ринку праці 
та виявлення наявних проблем. Показники, обрані для 
аналізу наведені в таблиці. 

 
Таблиця 

Показники розвитку ринку праці України, 2018 рік 

Область 

Рівень 
ЕАН, %

Рівень 
зайнято-
сті насе-
лення, 

% 

Рівень ЕАН 
працездат-
ного насе-
лення, % 

 

Рівень зай-
нятості пра-
цездатного 
населення, 

% 

Рівень 
безро-
біття, % 

Середньо-
облікова чи-
сельність, 
осіб 

Середня 
ЗП, грн 

Індекс 
реальної 
ЗП, % 

Вінницька 63 56,8 73,7 66,2 9,9 266 7 801 115,5

Волинська 55,9 49,5 64,8 57,3 11,4 170 7 324 112,7

Дніпропетровська 63,6 58,6 75,4 69,2 8 775 8 862 115,8

Донецька 58,1 50 69,5 59,5 14 382 9 686 110,2

Житомирська 64,2 57,5 73,7 65,7 10,4 207 7 372 114,5

Закарпатська 60,6 54,5 68,7 61,6 10 162 8 070 112,5

Запорізька 63 56,7 74,5 66,9 9,9 367 8 726 114,8

Івано-Франківська 60,3 55,6 66,9 61,3 7,8 191 7 551 112,5

Київська 62,5 58,5 73,5 68,8 6,3 354 9 097 113,8

Кіровоградська 61,6 54,5 72,5 63,8 11,6 176 7 191 112,5

Луганська 67 56,9 78,8 66,2 15,1 112 7 365 111,9

Львівська 61,1 56,8 70,8 65,9 6,9 474 8 001 112,7

Миколаївська 64,3 58,1 75,5 68 9,6 193 8 160 110,3

Одеська 61,1 57,2 71,7 67 6,4 422 8 011 110,5

Полтавська 62 55,1 73,6 65,2 11,2 301 8 375 115,9

Рівненська 62,8 56,8 69,5 62,4 9,7 175 7 469 111,6

Сумська 64 58,4 74,5 67,6 8,7 202 7 324 110,6

Тернопільська 58,8 52,7 68,2 60,9 10,4 147 6 969 113,7

Харківська 64,9 61,4 76,3 72,1 5,3 562 7 657 110,1

Херсонська 64,1 57,5 76,4 68,5 10,3 158 7 058 109,5

Хмельницька 61 55,9 70,9 64,7 8,4 204 7 346 111,8

Черкаська 63,8 57,7 76,5 69 9,6 217 7 478 111,4

Чернівецька 62,1 57,2 65,4 59,5 7,9 115 6 991 112,7

Чернігівська 64,1 57,3 76,4 68 10,6 184 6 995 111,7

м. Київ 66,8 62,6 74,5 69,5 6,2 1 149 13 542 110,2

Джерело: розраховано автором за даними [6]. 

 
Згідно з останніми статистичними даними, най-

вищий рівень економічної активності має Луганська 
область, однак це явище спостерігається за рахунок 
особливостей обчислення показника економічної ак-
тивності, що враховує чисельність населення, яка кри-
тично зменшилася у наслідку військового конфлікту 
та бойових дій на сході України. На останньому місці 
за рівнем економічної активності знаходиться Волин-
ська область, що має зростаючі тенденції зменшення 
числа економічно активних осіб до загальної чисель-
ності населення за рахунок міграції та загальної нега-
тивної ситуації на ринку праці. Про це свідчить і рі- 

вень зайнятості у Волинській області (49,5%), най- 
нижчий в Україні. За рівнем зайнятості на першій по-
зиції знаходиться м. Київ, що обумовлено сприятли- 
вими умовами розвитку ринку праці. Схожі тенденції 
спостерігаються щодо показників економічної актив-
ності та зайнятості працездатного населення. Най- 
нижчий рівень безробіття серед регіонів України слід 
відзначити  у Харківській області, найвищий — у Лу-
ганській області. Щодо показника середньооблікової 
кількості працівників — він є максимальним у м. Київ, 
та мінімальним у Луганській області. Все це свідчить 
про вкрай негативні наслідки військового конфлікту 
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для населення його територій, особливо це проявля-
ється у порівнянні з економічно розвинутими регіо-
нами України (м. Київ, Харківська область тощо). 

Дані щодо середньої заробітної плати та індексу 
реальної заробітної плати є показовими в контексті 
вивчення стану рівня доходів і життя населення. Так, 
найвищими показниками середньої заробітної плати 
характеризується м. Київ (13542 грн), у той же час ін-
декс реальної заробітної плати є значно меншим по- 
рівняно з іншими областями. Найнижчий рівень се- 
редньої заробітної плати має Тернопільська область 
(6969 грн), у той же час індекс реальної зарплати тут є 
дещо вищим. В процесі аналізу індексу реальної заро- 

бітної плати було виявлено наявність максимального 
показника у Полтавській області (115,9%), мінімаль-
ного — у Херсонській області (109,5%).   

Все це свідчить про наявність проблем у сфері за-
безпечення належного рівня доходів громадян у регіо-
нах з низькими показниками. В той же час слід зазна-
чити, що окремо взяті цифрові дані не надають повної 
характеристики стану ринку праці в сучасних умовах. 
Саме тому було вирішено провести комплексну рей-
тингову оцінку ключових показників ефективності  
ринку праці України. 

З метою визначення рівня рейтингу кожної серед 
досліджуваних областей було використано формулу:  

 

 Ri = ( )2 2 2 2 2

1

1 (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) ... (1 )
n

n

i

Xij X j X j X j Xnj
=

− = − + − + − + + − , (1) 

де Ri — рейтингова оцінка для i-ї області; 
Хij — стандартизовані j-показники по і-й області, що аналізується. 

 
У даному випадку найвищий рейтинг має та об-

ласть, значення Ri якого є мінімальним, тобто області 
ранжуються в порядку зменшення рівня рейтингу 
(рис. 1). 

Згідно з проведеним дослідженням, перші позиції 
в рейтингу належать м. Київ, Харківській та Дніпро-
петровській областям; на останніх позиціях — Луган-
ська, Донецька та Волинська області, з досить знач- 

ним цифровим відривом (для порівняння: м. Київ має 
значення рейтингового коефіцієнта 0,19; Луганська 
область — 2,11). Все це свідчить про необхідність  
формування ефективного механізму забезпечення со-
ціальної безпеки на ринку праці України, що матиме 
вираження не лише у покращенні та регіональному 
вирівнюванні основних показників, а й у зростанні  
рівня та якості життя населення. 

 

 
Рис. 1. Результати комплексної рейтингової оцінки рівня соціальної безпеки на ринку праці України, 2018 рік 

Джерело: розробка автора. 
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Таким чином, серед основних заходів щодо вирі-
шення наявних проблем слід визначити: 

— забезпечення взаємодії ринку праці та ринку 
освітніх послуг за рахунок стимулювання роботодавців 
до співпраці з вищими навчальними закладами та  
формування системи спільних заходів з метою підго-
товки висококваліфікованих фахівців та їх подальшого 
працевлаштування; 

— впровадження практики фінансового заохо-
чення підприємств на прийняття молодих фахівців — 
випускників навчальних закладів (надання дотацій); 
податкові пільги для підприємств, що приймають на 
роботу молодь; 

— розвиток нестандартних та інноваційних форм 
зайнятості (досвід Данії та Нідерландів щодо поєд-
нання гнучкості ринку праці з нестандартними фор-
мами зайнятості з метою вирішення проблеми безро-
біття); 

— інформаційна допомога щодо заснування і ве-
дення бізнесу, навчання внутрішньо переміщених 
осіб, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації; 

— підвищення соціальних стандартів, реформу-
вання пенсійної системи та вдосконалення механізму 
соціального захисту , особливо соціально-вразливих 
верств населення; 

— моніторинг і контроль рівня бідності та рівня 
доходів населення.  

Висновки. З урахуванням кризової ситуації на  
ринку праці необхідним в сучасних умовах є побудова 
ефективного механізму забезпечення соціальної без-
пеки, що сприятиме захисту соціальних інтересів усіх 
верств населення, встановлення принципу справедли-
вості, зокрема у сфері оплати праці та зайнятості, ви-
рішення проблемних явищ безробіття та структурних 
диспропорцій попиту і пропозиції робочої сили. За ре-
зультатами комплексної рейтингової оцінки, проведе-
ної у регіональному контексті, було визначено лідерів 
рейтингу (м. Київ, Харківська та Дніпропетровська об-
ласті) та проблемні регіони, що мають низькі показ-
ники розвитку ринку праці (Луганська, Донецька, Во-
линська області). З метою покращення ситуації та 
нейтралізації регіональних диспропорцій необхідним є 
формування ефективної державної політики на ринку 
праці, що передбачатиме такі напрями розвитку ринку 
праці, як: встановлення взаємозв’язку ринку праці та 
ринку освітніх послуг; розвиток молодіжної зайнятості 
шляхом підтримки підприємств, які працевлаштову-
ють молодь; розвиток самозайнятості та інноваційних 
форм зайнятості тощо. Лише комплексна державна 
політика, що враховуватиме не лише прямі, а й опо-
середковані фактори впливу на ринок праці, надасть  
 
 

можливість покращити стан зайнятості та рівня доб-
робуту населення України. 

Список використаних джерел 
 

1. Гетьман О.О. Інноваційний механізм регулю-
вання ринку праці: монографія. Дніпропетровськ, 
УМСФ, 2016. 328 с. (С.46-47). 

2. Горин В. Соціальні гарантії в системі соціаль-
ної безпеки держави: теоретико-методологічний ас-
пект. Світ фінансів. 2013. №2. С.69-79. 

3. Зінченко О.І., Хімченко А.М. Щодо сутності 
поняття «соціально-економічна безпека». URL: file: 
///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C
%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%
D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
/Downloads/912-1845-1-SM%20(1).pdf.  

4. Декларація про державний суверенітет Укра-
їни. Відомості Верховної Ради України. 1996. С. 2. 

5. Коленда Н.В. Соціальна безпека населення та 
її складові. URL:  http://www.sworld.com.ua/konfer30/ 
776.pdf. 

6. Офіційний сайт Державної служби статистики 
України. URL:  http://www.ukrstat.gov.ua/.  

 
Reference 

 

1. Hetman O.O. (2016). Innovatsiinyi mekhanizm re-
huliuvannia rynku pratsi [Innovative mechanism of labor 
market regulation]. Dnipro, UMSF [in Ukrainian]. 

2. Horyn V. (2013). Sotsialni harantii v systemi 
sotsialnoi bezpeky derzhavy: teoretyko-metodolohichnyi 
aspekt [Social guarantees in the state social security system: 
theoretical and methodological aspect].  Svit finansiv, 2, 
рр. 69-79 [in Ukrainian]. 

3. Zinchenko, O.I. Shchodo sutnosti poniattia 
«sotsialno-ekonomichna bezpeka» [On the essence of the 
concept of "socio-economic security"]. Retrieved from 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%
9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8
B/Downloads/912-1845-1-SM%20(1).pdf [in Ukrainian]. 

4. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukraine (1996). 
Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy [Declara-
tion of State Sovereignty of Ukraine]. Kyiv, Information of 
the Verkhovna Rada [in Ukrainian]. 

5. Kolenda N.V. Sotsialna bezpeka naselennia ta yii 
skladovi [Social security of the population and its compo-
nents]. Retrieved from http://www.sworld.com.ua/ 
konfer30/ 776.pdf [in Ukrainian]. 

6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State 
Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. 
Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]. 

 
Стаття надійшла до редакції 02.12.2019 
Прийнято до друку 19.12.2019 

 

Формат цитування: 
Бондаревська К. В. Оцінка рівня соціальної безпеки на ринку праці України та напрями її забезпечення. 

Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 101-104. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).101-
104 

Bondarevska K. V. (2019). Evaluation of social security level on the labor market of ukraine and directions of its 
implementation. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 101-104. doi: https://doi.org/10.37405/1729-
7206.2019.2(37).101-104 
  



ЖУКОВ С. А., ЗЕЛІЧ В. В., СОЙМА С. Ю. 
 

 
 

        2019/№2  105 
 

УДК 331.101.3:330.322(477) DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).105-109 

С. А. Жуков  
д-р екон. наук, 

В. В. Зеліч  
канд. екон. наук,  

С. Ю. Сойма  
канд. екон. наук, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород 
 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОГО 
СУСПІЛЬСТВА: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Практика провідних країн 
світу показала, що ефективність економічної та соціа-
льної систем не в малому ступені залежить від люд- 
ського капіталу та його відтворення. На сьогодні, по-
ряд з прагненням до отримання прибутку та підви-
щенням капіталізації підприємств, пріоритетними на-
прямами стратегічного розвитку є збереження та роз-
ширення частки ринку збуту продукції, вдосконалення 
внутрішніх бізнес-процесів, які досягаються за допо-
могою ефективного управління трудовими ресурсами. 
Незадовільний стан для створення та застосування та-
кого ресурсу як людський капітал в Україні підвищує 
актуальність визначення його складових. Оцінювання 
людського капіталу в Україні на регіональному рівні 
допоможе врахувати потенціал окремих територій, 
окреслити коло проблем і перспектив подальшого 
його розвитку, що дасть можливість вплинути цьому 
капіталу на економічний розвиток регіонів і країни в 
цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях 
багатьох авторів трудові ресурси все частіше розгляда-
ються як людський капітал, який являє собою най-
більш цінні активи та згідно зі стратегічними цілями 
підприємства забезпечує бажаний дохід і створює кон-
курентні переваги. Теоретичним аспектам розвитку 
людського капіталу в економічній системі сучасного 
суспільства присвячено праці вітчизняних і зарубіж-
них вчених: О. Амоші [1], Д. Богині [2], О. Грішнової 
[3] та ін. Проблеми інвестування в людський капітал 
досліджують О. Захарова [5], З. Пічкурова [10] та інші. 

Метою статті є розгляд проблем розвитку люд- 
ського капіталу та визначення передумов забезпечення 
його конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Невраху-
вання ролі робітника, його знань, вмінь і здібностей 
безпосередньо впливає на якість продукції, знаряддя 
праці та технології виробничого процесу. В свою чергу 
велика енергомісткість виробництва спонукає підпри-
ємства зменшувати оплату праці з метою встановлення 
конкурентної ціни продукції. Інша проблема — це по-
ява на ринку іноземних підприємств, що призведе до 
ще найбільшого відтоку кваліфікованих працівників з 
українських підприємств. 

Отже, в умовах ринкової економіки трудові ре- 
сурси перетворюються на людський капітал для під- 
приємницьких структур, що змусить їх звернутися до 
ринку праці для власного забезпечення.  

Формується людський капітал під впливом бага-
тьох факторів, згрупованих у три групи (рис. 1). 

Загальновідомим є те, що важливою умовою роз-
витку людського капіталу є інвестиції (капітал в капі-
тал) в усіх його видах.  

На відміну від розвинених національних еконо-
мік світу, проблемою таких країн пострадянського 
простору, як Україна, є вкрай незадовільний рівень 
людського капіталу, а він являється основою розвитку 
економіки країни та зростання національного багат- 
ства.  

Вартість людського капіталу в структурі націо- 
нального багатства у США та розвинутих країнах Єв-
ропи складає біля 85%. В Україні за роки її незалеж-
ності цей показник зменшився на 10% — починаючи з 
90-х років у структурі національного багатства України 
людський капітал займав 57%, а сьогодні він займає 
47%. Це не просто відображення того, що ми маємо 
яскраво виражену сировинну модель розвитку країни, 
але свідчить про проблеми в багатьох сферах, зокрема 
і сферах освіти і науки, охорони здоров'я тощо. Рівень 
розвитку людського капіталу, за словами О. Співаков-
ського, визначається трьома компонентами: «Ключові 
його контексти, інструментарії: перше — це освіта,  
якісна освіта, освіта масова, а не елітарна. Друге — це 
охорона здоров'я, якісні медичні послуги. І третій ком-
понент — це інфраструктура добробуту, включаючи 
робочі місця, високооплачувані та адміністративні по-
слуги. Тільки за умови цих трьох компонентів ми мо-
жемо говорити про те, що ми будемо мати ключовим 
елементом регіонального розвитку людський капітал. 
Україна ніколи не зможе підтримувати високий рівень 
свого економічного та соціального розвитку, якщо 
буде мати такий слабкий розвиток людського капі-
талу» [13].  

Інвестиції у людський капітал можна класифіку-
вати за декількома ознаками.  

1. Так, за напрямами інвестування у людський 
капітал виділяють витрати:  

— на освіту (загальну або спеціальну) і науку;  
— на професійну підготовку;  
— на профорієнтацію;  
— на підвищення кваліфікації;  
— на підбір кадрів;  
— на пошук роботи;  
— на міграцію;  
— на охорону здоров’я тощо.  
2. За джерелами інвестицій, тобто за суб’єктами 

інвестування у людський капітал виділяють людський 
капітал, сформований за рахунок:  

— індивідуальних витрат;  
— витрат домогосподарств;  
— витрат суб’єктів господарювання;  
— освітніх установ;  
— державних (урядових) інвестицій;  
— громадських фондів і організацій, регіональних 

органів управління;  
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Рис. 1. Механізм формування людського капіталу (авторська розробка) 

 
— міжнародних організацій і фондів [14, с. 275]. 
Інвестиції у людський капітал найчастіше реалі-

зуються у грошовій формі та на трьох рівнях, кожному 
з яких відповідають конкретні види інвестицій 
(рис. 2):  

— індивідуальному — включає власні витрати но-
сіїв людського капіталу;  

— мікрорівні — здійснюються підприємствами, 
організаціями тощо;  

— макрорівні — державне фінансування багатьох 
сфер розвитку людського капіталу, ефект від якого мож-
ливий лише за умови спільних зусиль суб’єктів на всіх 
рівнях [14, с. 276].  

Важливим показником економічного розвитку 
країни є показник конкурентоспроможності. В Укра-
їні, на жаль, спостерігається погіршення цього показ-
ника. Якщо в 2001 р. наша країна за індексом конку-
рентоспроможності посідала 69 місце, то в 2015 р. — 
уже 79. Все це негативно позначається на фінансовому 
забезпеченні, насамперед, галузей соціальної сфери, 
на формуванні та використанні головної продуктивної 
сили суспільства — людського капіталу (табл. 1) [8, 
c. 4]. 

Щоб поліпшити економічну ситуацію в Україні 
та забезпечити розвиток людського капіталу, необ- 
хідно: 

— удосконалити державну політику зайнятості; 
— впроваджувати нові підходи в системі профілю-

вання безробітних; 
— врегулювати законодавчі акти з праці, стиму-

лювання зростання зарплат; 
— підвищити гарантований рівень мінімальних 

доходів працівників, середньої заробітної плати до  
10 тис. грн; 

— посилити ефективність політики з погашення 
заборгованості по заробітній платі; 

— покращити атмосферу соціального діалогу на 
державному та регіональних рівнях, посилити роль 
професійних спілок у захисті прав працівників. 

Відносно оцінки кваліфікації працівників Дер- 
жавна служба зайнятості України констатує, що в 
2017-2018 рр. найбільшим попитом користуються 
представники найпростіших професій, в сфері торгівлі 
та послуг, обслуговування, експлуатації технологіч-
ного обладнання. Серед найпростіших професій най-
більш затребувані підсобні робітники, сторожі, приби-
ральники, комірники, двірники [12]. 

Негативними явищами і наслідками сьогодніш-
ньої недолугої соціально-економічної політики в Ук-
раїні є трудова еміграція за кордон, а також дисбаланс 
у системі підготовки кваліфікованих кадрів — вищі  
навчальні заклади готують спеціалістів за напрямками, 
за якими перенасичено ринок праці (юристи, еконо-
місти, менеджери, тощо). З іншого боку, на ринку 
праці не вистачає спеціалістів технічних професій, 
безпосередньо зайнятих у виробництві промислової та 
сільськогосподарської корисної продукції (інженери, 
механіки, електрики, хіміки тощо). 

З метою збереження людського капіталу, покра-
щення його стану та ефективності використання, укра-
їнським урядом щорічно впроваджуються заходи щодо 
підвищення доходів громадян. Результатом урядової по-
літики є поступове підвищення заробітної плати. Так, 
статистика України оприлюднила дані про зростання 
середньої зарплати в грудні 2017 р. на 35,5% порівняно 
з груднем 2016 р. Проте, враховуючи інфляцію приріст 
реальної середньої зарплати за цей період становив 
18,9% [9].  

Незважаючи на щорічне зростання середньої за-
робітної плати в Україні, її рівень залишається най- 
нижчим серед європейських країн. Якщо розглянути 
доходи працівників західноєвропейських країн, то  
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Рівні інвестування у людський капітал 

Індивідуальний рівень Мікрорівень 

Підприємства 

Суб’єкти інвестування 

Держава 

Витрати на: 
– професійну 
підготовку; 

– підвищення квалі-
фікації та перепід-
готовку персоналу; 

– профілактичні 
заходи з охорони 
здоров’я та праці; 

– соціальне та ме-
дичне страхування 
працівників; 

– підготовка 
кадрового резерву 

 

Види інвестицій 

Витрати на: 
– технічну 
допомогу; 
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оздоровчих, 
екологічних 
проектів; 

– підтримку 
висококваліфік
ованих кадрів 

Макрорівень 

Витрати на: 
– соціальні 
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– соціальне 
страхування; 
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– медичні 
послуги; 
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послуги 
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Витрати на: 
– соціальний 
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– освіту; 
– науку; 
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страхування; 

– спортивне 
виховання; 

– житлове 
забезпечення; 

– пошук місця 
роботи; 

– підвищення 
кваліфікації 

Носії людського 
капіталу та їх 
найближче 
оточення 

  
Рис. 2. Види інвестицій у людський капітал за рівнями та суб’єктами інвестування  

(удосконалено авторами на основі джерела [14, с. 276-278]) 
 

Таблиця 1  
Динаміка видатків на розвиток освіти та охорону здоров’я бюджету України, % ВВП  

(складено на основі джерела [8, c. 14-15]) 
Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2000 — 2015 (+, -)

Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я 3,4 3,5 4,1 3,6 +0,2

Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту 4,2 6,1 7,4 5,5 +1,3

 
першу позицію займає Німеччина. У 2017 р. середня 
зарплата в Німеччині склала 3703 євро на місяць до 
сплати податків. Середня зарплата у Франції в 2017 р. 
склала 2900 євро на місяць, а після сплати податків та 
соціальних внесків — 2200 євро. Середня зарплата в 
Італії в 2017 р. склала 2415 євро. На податки вирахо-
вують — від 23 до 43%. Що стосується Польщі, то мі-
німальна заробітна плата в цій країні складає 2000 зло-
тих (близько 16 тис. грн) [11].  

Окрім низького рівня заробітної плати актуаль-
ною проблемою залишається своєчасність її виплати. 
На рис. 3 наведено данні про заборгованість із виплати 
заробітної плати по Україні за 2015-2018 рр. [9]. 

Протягом 2017 р. заборгованість із заробітної 
плати збільшилась у 14 регіонах України, зокрема, в  
Рівненській (в 10,3 раза), Черкаській (в 5,3 раза), Во- 
линській (в 4,4 раза), Івано-Франківській (в 3,6 раза), 
Хмельницькій (в 3,1 раза), Запорізькій (на 85,3%), До-
нецькій (на 72,2%) областях. На 1 січня 2018 р. забор-
гованість із заробітної плати зросла на 577,4 млн грн 
(або 32,2%) в порівнянні попереднім роком. Зростання 
суми невиплаченої заробітної плати спостерігається 
більше ніж у половині видів економічної діяльності. 
Зокрема найвагоміше збільшення суми невиплаче- 
ної заробітної плати характерно для промисловості  
(близько 70% загальної заборгованості) [4].  

Існуючий якісний стан людського капіталу в Ук-
раїні можна проілюструвати за допомогою наступних 
факторів:  

— високий рівень виплат соціальних трансферів, 
динаміка яких не залежить безпосередньо від рівня 
економічної активності їх одержувачів, що знижує мо-
тиваційні стимули до праці (питома вага заробітної 
плати в структурі доходів населення за січень-квітень 
нинішнього року становила 39%, а соціальні допо-
моги — 37,8% [6]; 

— за Індексом людського капіталу Всесвітнього 
економічного форуму (World Economic Forum) Укра-
їна у 2016 р. посіла 26 місце серед 130 країн світу [4]; 

— у структурі витрат населення 85-90% припадає 
на оплату продуктів харчування та комунальні по- 
слуги, що свідчить про абсолютну неспроможність  
більшості українських громадян забезпечувати належ-
ний рівень свого життя; 

— купівельна спроможність та рівень життя насе-
лення протягом 2008-2015 рр. зменшилися від 1,5 до 
2,5 раза внаслідок значної розбалансованості між ди-
намікою зростання цін на товари, комунальні послуги 
та заробітних плат; 

— у загальному рейтингу українська вища освіта з 
25 місця спустилася на 42 за рейтингом «Universitas 
21», який розроблюється провідними академічними 
університетами світу для визначення та порівняння 
якості національних систем вищої освіти [16]; 
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Рис. 3. Динаміка заборгованості із заробітної плати, млн грн 

(удосконалено авторами на основі джерела [9]) 
 
— за 25 років, починаючи із 1990 р. значення Ін-

дексу людського розвитку (ІЛР) України (інтеграль-
ний показник міждержавного порівняння і вимірю-
вання рівня життя, грамотності, освіченості і довго-
ліття) зросло на 6%, однак світовий показник ІЛР 
втричі більший, ніж в Україні; 

— параметри очікуваної тривалості життя насе-
лення України не відповідають вимогам цивілізацій-
ного розвитку і є проявом деградації, оскільки за пе-
ріод незалежності вона зросла тільки на один рік — з 
70 до 71 року (за даними Світової статистики охорони 
здоров’я ), при тому, що світовий показник становить 
6 років. 

Окрім того, розвиток людського капіталу в дер-
жаві призвів до формування ряду парадоксів: 

— невідповідність доходів працюючого населення 
належному рівню життя, внаслідок чого значна його 
частина перебуває на межі бідності; 

— зменшення кількості людей із середнім рівнем 
доходів, перехід їх до категорії «бідних», що свідчить 
про те, що заробітна плата не виконує відтворювальну 
функцію населення України; 

— втрата інтелектуального потенціалу (внаслідок 
обмеженості можливостей для самореалізації молодих 
людей значна їх кількість не може знайти роботу у 
своїй країні), що призводить до міграційних процесів; 

— суперечності, що виникають між рівнем про-
фесійних знань фахівців в отриманих ними дипломах 
про освіту та реальним практичним досвідом, внаслі-
док чого не можуть працевлаштуватися за фахом як 
молоді кадри (оскільки роботодавець вимагає стажу 
роботи), так і спеціалісти старше 40-45 років (через  
відсутність навичок ускладнених видів діяльності). 

Для української моделі також характерно скоро-
чення частки державного фінансування на науку, на- 
слідком чого є знецінення людського капіталу за одно-
часної нестачі висококваліфікованої робочої сили. Так, 
бюджетні витрати у 2016 р. мають становити менше ніж 
0,4% загальних витрат (або приблизно 0,15% ВВП)  
і значення цього показника в останні роки постійно 
зменшувалося [4]. За даними Т. Лебеди, якщо частка 
витрат на науку менша 0,4% ВВП, то наука в країні ви-
конує лише соціокультурну функцію; до 0,9% — вона 
спроможна на незначні наукові результати та здійснює 
пізнавальну функцію в суспільстві; і лише тоді, коли 
вони перевищують цю межу, виконується її економічна 
функція [7, с. 4-5]. Ще відомий радянський науковець 
С. Струмилін у своїх дослідженнях визначив приріст 
національного доходу за рахунок освітнього фактору. 

Зокрема, він стверджував, що витрати на освіту окупа-
ються уже в перші півтора року, а протягом наступного 
періоду праці людини держава одержує доходи на цей 
капітал у розмірі 73% річних [13]. Отже, інвестиції в 
людський капітал, як джерела майбутньої економічної 
динаміки, мають стати стратегічним напрямом держав-
ної політики.  

Визначені результати вказують на те, що форму-
ванню людського капіталу перешкоджає низький рі-
вень життя та охорони здоров’я, відсутність зв’язку 
між якістю робочої сили та оплатою праці, невідпо- 
відність кількісних показників освіченості населення 
якісним, повільні темпи адаптації ринку праці до змін 
економічної кон'юнктури, що, з одного боку, гальмує 
зростання потреби в людському капіталі, а з іншого — 
не створює фундаменту його формування. 

Висновки. Для стратегічного розвитку людського 
капіталу України та досягнення рівноваги і збалансо-
ваності економіки в умовах глобалізації необхідне  
ефективне впровадження філософії корпоративної со-
ціальної відповідальності та модернізація державної 
політики в галузі освіти, а саме, створення системи 
освіти, орієнтованої на формування та розвиток нави-
чок і компетенцій людини, необхідних для інновацій-
ної діяльності. 

Таким чином, людський капітал в умовах глоба-
лізації виступає основним чинником зростання еконо-
міки України, радикальних структурних змін і сталого 
високого рівня конкурентоспроможності, оскільки він 
формується завдяки інвестиціям і накопичується лю-
диною для зростання продуктивності праці та ефек- 
тивності виробництва. Саме тому дані аспекти потре-
бують подальшого наукового дослідження в майбут-
ньому та пошуку найбільш актуальних рішень. 

 

Список використаних джерел 
 

1. Амоша О.І., Шамілева Л.Л. Розвиток трудового 
потенціалу промисловості на засадах соціальної відпо- 
відальності: концептуальне та науково-методичне за-
безпечення. Вісник економічної науки України. 2016.  
№ 2 (31). С. 3-8. 

2. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки 
праці: навч. посіб. Київ: Знання-Прес, 2000. 313 с. 

3. Грішнова О.А. Людський капітал: формування 
в системі освіти і професійної підготовки. Київ: 
Знання, 2001. 254 с. 

4. Економічний дискусійний клуб. URL: http: 
//edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-rozvytku-
lyudskogo-kapitalu-2016. 



ЖУКОВ С. А., ЗЕЛІЧ В. В., СОЙМА С. Ю. 
 

 
 

        2019/№2  109 
 

5. Захарова О.В. Управління інвестуванням у люд-
ський капітал: методологія, оцінка, планування: моно-
графія. Донецьк: «ДВНЗ ДонНТУ», 2010. 378 с. 

6. Квітка Г. Айфон як одиниця виміру наших дохо-
дів... . Голос України. 2016. 07 червня. URL: http: 
//www.golos.com.ua/article/270338. 

7. Лебеда Т.Б. Стан фінансування наукових і на-
уково-технічних робіт в Україні: статистичний розріз. 
Проблемы науки. 2012. № 12. С. 4-8. 

8. Основні показники діяльності вищих навчаль-
них закладів України на початок 2015/16 навчального 
року: статистичний бюлетень. Київ: Державна служба 
статистики України, 2016. 171 с. 

9. Основні показники ринку праці (річні дані). / 
Державна служба статистики України. URL:  http: 
//www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/2018/bl_ztmz-
2018.zip. 

10. Пічкурова З.В. Інвестиції в людський капітал 
як визначальний чинник забезпечення конкуренто-
спроможності національної економіки. Формування 
ринкових відносин в Україні. 2014. № 6. С. 229-233. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_6_50. 

11. Порівняли зарплати в різних країнах. URL: 
https://www.06277.com.ua/news/1921574/porivnali-
zarplati-v-riznih-krainah. 

12. Реальное богатство народов: пути к развитию 
человека: Доклад о развитии человека 2010. — 20 юбил. 
изд. URL: http:// www.hdr.undp.org. 

13. Співаковський О.В. Людский капітал України 
знецінився на 10%. Укрінформ. Мультимедійна плат-
форма іномовлення України.  2018. 13 грудня. URL: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2591823-ludskij-
kapital-v-ukraini-znecinivsa-na-10-spivakovskij.html. 

14. Стратегічне управління національним еконо-
мічним розвитком: монографія: в 2 т. / За ред. О.В. 
Кендюхова. Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ». 2013. Т. 2. 
392 с.   

15. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. 
Москва: Наука, 1982. 472 с. 

16. U21 Rankings of National Higher Education 
Systems 2013. URL: http://ncepa.kz/multimedia/ 
document/B9.pdf. 

 

References 
 

1. Amosha O.I., Shamileva L.L. (2016). Rozvytok 
trudovoho potentsialu promyslovosti na zasadakh sotsialnoi 
vidpovidalnosti: kontseptualne ta naukovo-metodychne 
zabezpechennia [Development of labour potential of in-
dustry on principles of social responsibility: conceptual and 
scientifically-methodical providing]. Visnyk ekonomichnoi 
nauky Ukrainy — Bulletin of Economic Science of Ukraine, 
2 (31), рр. 3-8 [in Ukrainian]. 

2. Bohynia D.P., Hrishnova O.A. (2000). Osnovy 
ekonomiky pratsi [Fundamentals of labor economics]. Kyiv, 
Znannia-Pres [in Ukrainian]. 

3. Hrishnova O.A. (2001). Liudskyi kapital: 
formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Hu-
man capital: formation in the system of education and 
training]. Kyiv, Znannia [in Ukrainian]. 

4. Ekonomichnyi dyskusiinyi klub [Economic Dis-
cussion Club]. (n.d.). Retrieved from http: //edclub.  
 
 

com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-rozvytku-lyudskogo-
kapitalu-2016 [in Ukrainian]. 

5. Zakharova O.V. (2010). Upravlinnia investuvan-
niam u liudskyi kapital: metodolohiia, otsinka, planuvannia 
[Human capital investment management: methodology, 
evaluation, planning]. Donetsk, DonNTU [in Ukrainian]. 

6. Kvitka H. (2016). Aifon yak odynytsia vymiru 
nashykh dokhodiv... [iPhones as a unit of measurement of 
our income ....]. Holos Ukrainy — Voice of Ukraine, June 
07. Retrieved from http: //www.golos.com.ua/article/270338 
[in Ukrainian].  

7. Lebeda T.B. (2012).  Stan finansuvannia naukovykh 
i naukovo-tekhnichnykh robit v Ukraini: statystychnyi rozriz 
[State of financing of scientific and technical works in 
Ukraine: statistical section]. Problemy nauki — Science 
issues, 12, рр. 4-8 [in Ukrainian]. 

8. Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchal-
nykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2015/16 navchalnoho 
roku: statystychnyi biuleten [Key Performance Indicators of 
Higher Educational Institutions of Ukraine at the Beginning 
of the 2015/16 Academic Year: Statistical Bulletin]. (2016). 
Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian]. 

9. Osnovni pokaznyky rynku pratsi (richni dani) [Key 
labor market indicators (annual data)]. Derzhavna sluzhba 
statystyky Ukrainy — State Statistics Service of Ukraine. 
Retrieved from http: //www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ 
kat_u/2018/bl_ztmz-2018.zip [in Ukrainian]. 

10. Pichkurova Z.V. (2014). Investytsii v liudskyi 
kapital yak vyznachalnyi chynnyk zabezpechennia 
konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky [Invest-
ments in human capital as a determining factor in ensuring 
the competitiveness of the national economy]. Formuvannia 
rynkovykh vidnosyn v Ukraini — Formation of market relations 
in Ukraine, 6, рр. 229-233. Retrieved from 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_6_50 [in Ukrainian]. 

11. Porivnialy zarplaty v riznykh krainakh [Wages in 
different countries were compared]. (n.d.). Retrieved from 
https://www.06277.com.ua/news/1921574/porivnali-
zarplati-v-riznih-krainah [in Ukrainian]. 

12. Real'noye bogatstvo narodov: puti k razvitiyu 
cheloveka: Doklad o razvitii cheloveka 2010 [The Real 
Wealth of Nations: Pathways to Human Development: 
Human Development Report 2010]. 20th Anniversary. ed. 
Retrieved from http:// www.hdr.undp.org [in Russian]. 

13. Spivakovskyi O.V. (2018). Liudskyi kapital Ukrainy 
znetsinyvsia na 10% [Ukraine's human capital depreciated 
by 10%.]. Ukrinform. Multimedia platform of foreign lan-
guage of Ukraine, December 13. Retrieved from 
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2591823-ludskij-
kapital-v-ukraini-znecinivsa-na-10-spivakovskij.html [in 
Ukrainian]. 

14.  Kendiukhov O.V. (Eds.). (2013). Stratehichne 
upravlinnia natsionalnym ekonomichnym rozvytkom [Strategic 
Management of National Economic Development]. 2 volumes. 
Donetsk, DonNTU. Vol. 2. 392 p. [in Ukrainian]. 

15. Strumilin S.G. (1982). Problemy ekonomiki truda 
[Problems of labor economics]. Moscow, Nauka [in 
Russian]. 

16. U21 Rankings of National Higher Education 
Systems 2013. Retrieved from http://ncepa.kz/multimedia/ 
document/ B9.pdf. 

 

Стаття надійшла до редакції 20.02.2019 
Прийнято до друку 19.12.2019 

 

Формат цитування: 
Жуков С. А., Зеліч В. В., Сойма С. Ю. Людський капітал в економічній системі сучасного суспільства: 

механізм формування, інвестиції та перспективи розвитку в Україні. Вісник економічної науки України. 2019.  
№ 2 (37). С. 105-109. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).105-109 

Zhukov S. А., Zelic V. V., Soima S. Yu. (2019). Human capital in the economic system of modern society: the 
mechanism of formation, investment and development prospects in Ukraine. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy,  
2 (37), рр. 105-109. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).105-109  



ГУЦАЛЮК О. М. 
 

 

 
 

110 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

УДК 331.108:61(477) DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).110-114 

О. М. Гуцалюк 
чл.-кор. АЕН України 

канд. екон. наук 
ORCID 0000-0002-6541-4912 

e-mail: alex-g.88@ukr.net, 

Центральноукраїнський національний  
технічний університет, м. Кропивницький 

 

АНАЛІЗ СТАНУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ 

 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими на-

уковими і практичними завданнями. Актуальність про-
блеми кадрового забезпечення сфери охорони здо-
ров’я в Україні на сьогодні зростає через необхідність 
стійкої роботи системи охорони здоров’я. Основні на-
прямки розвитку державної політики в Україні спря-
мовані на досягнення гідного рівня життя громадян та 
вдосконалення соціальних, економічних стандартів 
розвитку суспільства. Підставою реалізації поставле-
них державою пріоритетів є збереження та зміцнення 
здоров’я трудового потенціалу країни, що є одним з 
основних завдань системи охорони здоров’я. 

Система охорони здоров’я є однією з найважли-
віших складових соціальної сфери. Адже діяльність си-
стеми охорони здоров’я впливає на формування здо-
ров’я населення та визначає перспективи соціально-
економічного, наукового, культурного розвитку су- 
спільства.  

Ефективність діяльності системи охорони здо-
ров’я значною мірою визначається її ресурсним забез-
печенням, у першу чергу, кадровим. Серед невідклад-
них завдань, що стоять перед системою охорони здо-
ров'я, на перший план виступає кадрове забезпечення. 
Медичні кадри є головною і досить вагомою частиною 
системи охорони здоров’я, забезпечуючи результа- 
тивну та ефективну діяльність не тільки галузі в ці-
лому, але й окремих її об’єктів і структур [3]. Саме 
наявність кадрів, їх кваліфікація та розподіл, мотива-
ція, умови діяльності, оплата праці, соціальний добро-
бут, матеріально-технічне та технологічне забезпе-
чення трудового процесу обумовлюють належний рі-
вень надання медичної допомоги населенню. Кадри 
значною мірою відповідальні за проведення ефектив-
них реформ у галузі охорони здоров’я. Зміцнення  
кадрового забезпечення дедалі частіше визнають клю-
човим фактором стійкої роботи системи охорони здо-
ров’я. 

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Теоретичні 
проблеми розвитку сфери охорони здоров’я розгляда-
ються в роботах багатьох економістів, юристів, меди-
ків. Науковці усе більшу увагу приділяють пошуку 
шляхів удосконалення державного управління систе-
мою охорони здоров'я в період реформування. Так, 
окремі важливі аспекти кадрового забезпечення в 
сфері управління охороною здоров’я вже стали пред-
метом розгляду багатьох дослідників. Вагомий внесок 
у розвиток специфічних особливостей теорії та прак-
тики кадрового забезпечення охороною здоров’я зро-
били Н.О. Васюк, В.М. Ждан, В.В. Короленко, 
А.В. Марченко, І.М. Скрипник, Т.П. Юрочко та деякі 
інші. Зокрема, окремі аспекти реалізації сучасної по- 
літики охорони здоров’я в Україні ґрунтовно дослід-
жено в наукових працях таких відомих учених, як 
М.М. Білинська, В.М. Лехан, К.В. Мезенцев, Н.І. Ме- 

зенцева, Г.П. Підгрушний, Т.П. Попченко, Г.О. Слаб-
кий, М.В. Шевченко.  

Вчені стверджують, що в Україні завдання розбу-
дови ефективного кадрового забезпечення мають дві 
ключові проблеми: по-перше, відсутність єдиної стра-
тегії кадрової політики в сфері охорони здоров’я,  
по-друге, наявність певної невідповідності офіційної  
звітності про якість кадрового потенціалу країни реа-
льному стану справ. Проте не можна говорити про  
кадрове забезпечення, зокрема в умовах реформу-
вання у суспільстві, без проведення ґрунтовного ана-
лізу різних його аспектів формування, проблем, мож-
ливостей для подальшої реалізації в сфері охорони 
здоров’я. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Розвиток України як демократичної дер-
жави, трансформації в суспільстві потребують форму-
вання нових змін в усіх сферах соціального, еконо- 
мічного та політичного життя суспільства. Велике зна-
чення такого блага, як здоров’я, зумовлює необхід-
ність його охорони. Забезпечення населення лікува-
льно-профілактичною допомогою високої якості та в 
достатньому обсязі залежить від адекватності матеріа-
льно-технічної бази закладів охорони здоров’я, профе-
сіоналізму й кваліфікації лікарів. 

Саме проведення реформ вітчизняної сфери охо-
рони здоров’я є одним із головних пріоритетів сьо- 
годнішньої державної політики. Адже діюча система 
охорони здоров’я викликає справедливі нарікання  
і населення, і медичного персоналу. 

Реформи стали ознакою перетворень у нашій 
країні. Будь-яка соціальна система у своєму законо- 
мірному розвитку в певний час досягає того найви-
щого рівня, за якого існуючі форми і методи управ-
ління такою системою вичерпують адекватні ресурси 
відновлення кадрового забезпечення. Сучасні вимоги 
побудови держави в Україні ставлять на порядок ден-
ний багато актуальних питань, серед яких формування 
ефективного кадрового забезпечення галузі охорони 
здоров’я, що має стати ефективним організаційно-
правовим управлінським механізмом проведення дер-
жавної політики в охороні здоров’я. 

Формулювання цілей дослідження. Метою дослі-
дження є обґрунтування підходів до кадрового забез-
печення сфери охорони здоров’я України в умовах ре-
формування галузі. Провести аналіз кадрового забез-
печення закладів охорони в Україні за останні роки. 

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. 
Важливим аспектом функціонування соціальної сфе- 
ри є стан здоров’я населення країни. Цей показник 
відображає якість життя населення що, прямо зале-
жить від рівня доходів, якісно характеризує трудовий 
потенціал країни та впливає на демографічну ситуа- 
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цію. Погіршення стану здоров’я населення характери-
зується: 

високим рівнем захворюваності. Реальна захво-
рюваність є значно вищою за офіційну, тому що жи-
телі сільської місцевості рідко звертаються за допомо-
гою; 

від’ємним показником природного приросту на-
селення, практично у всіх регіонах нашої держави; 

зниженням рівня кваліфікації кадрового потенці-
алу медичної галузі. 

Збереження здоров’я нації є першочерговим пріо-
ритетом державної соціальної політики. У цьому 
зв’язку важливим є посилення державного впливу на 
прискорення процесів модернізації охорони здоров’я  
з метою оптимізації мережі медичних закладів, підви-
щення якості медичних послуг, формування ефектив-
ної системи медичного обслуговування населення від-
далених територій. Варто зазначити, що серед сучас-
них проблем ресурсного забезпечення цієї галузі одне 
з провідних місць належить саме кадровій — її вирі-
шення сприятиме пошуку нових моделей розвитку  
вітчизняної медицини, своєчасному та якісному на-
данню цих послуг, їх доступності для усіх категорій 
населення, незалежно від місця проживання та мате-
ріального статку. 

Характерною особливістю державотворення в су-
часній Україні є системні зміни в усіх сферах соціаль-
ного, економічного та політичного життя суспільства 
й держави. Реформи стали ключовою ознакою пере-
творень у нашій країні. Слід зазначити, що будь-яка 
соціальна система у своєму закономірному розвитку в 
певний час досягає такого рівня, за якого наявні  
форми й методи управління цією системою вичерпу-
ють адекватні ресурси відновлення інтелектуального 
та кадрового потенціалів.  

Зі зміною політичної, економічної та соціальної 
ситуації в Україні докорінно змінилися вимоги до ке-
рівників усіх рангів не тільки у виробничій сфері, але 

й у соціальній. Усе більше цінуються компетенція лю-
дини, її професійна підготовка, сприйнятливість до 
нововведень і творчого пошуку. 

Одним із потужних інструментів реформування 
галузі охорони здоров’я є ефективна кадрова політика. 
Вироблення національної політики кадрового забезпе-
чення у сфері охорони здоров’я є нагальною потребою 
та умовою успішного запровадження реформ держав-
ного управління у цій сфері. Від наявності кадрів, їх-
ньої фаховості насамперед залежать якість і своєчас-
ність надання медичної допомоги [1].  

Якість і доступність надання медичної допомоги 
населенню країни залежать від рівня забезпеченості 
закладів охорони здоров’я медичними працівниками 
та їхнього професійного рівня. Реалізація ефективного 
кадрового забезпечення в системі охорони здоров’я є 
важливим інструментом реформування медичної сфе-
ри. Складовими успіху розвитку медицини в будь-якій 
країні є професійна освіта, профільна наука і прак- 
тична діяльність.  

Медичні кадри розглядаються як стратегічний ка-
пітал держави, і 70% усіх капіталовкладень охорони 
здоров’я у світі спрямовується саме на кадрове забез-
печення [7, с. 9].  

В системі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 
України на кінець 2018 року зареєстровано 191905 
штатних лікарських посад (табл. 1). Укомплектова-
ність штатних лікарських посад фізичними особами 
лікарями в цілому становить 81,7%, як і в 2017 році. 
Укомплектованість штатних посад лікарями (фізич-
ними особами) в лікувально-профілактичних закладах 
становить 78,0% (2017 рік — 78,2%). В окремих типах 
закладів укомплектованість фізичними особами стано-
вить: в обласних лікарнях — 85,7%, міських лікарнях — 
78,9, ЦРЛ — 75,7, дільничних лікарнях — 72,9, в сіль-
ських лікарських амбулаторіях — 67,6%. Розрив між 
штатними лікарськими посадами і фізичними особами 
складає 35042, кількість посад зайнятих по сумісни- 
цтву 11398, коефіцієнт сумісництва — 1,1.  

 

Таблиця 1 
Дані про лікарські кадри в Україні 

Рік 
Штатні лікарські  
посади (всього) 

Забезпеченість штат-
ними посадами 

(всього на 10000 осіб 
населення) 

Зайняті лі-
карські по-

сади  
(всього) 

Число лікарів 
фізичних осіб 

Розрив між  
штатними і зайня-
тими посадами 

Розрив між 
штатними поса-
дами і лікарями — 
фізичними осо-

бами
2017 195315 46,26 172680 159600 22635 35715
2018 191905 45,71 168261 156863 23644 35042

 

Рік %, укомплектованості 
штатних посад з ураху-
ванням сумісництва 

%,
укомплектованості штатних посад 

фізичними особами 

Забезпеченість 
лікарями на 

10000 осіб на-
селення

Коефіцієнт 
сумісництва 

Кількість посад за-
йнятих по суміс-

ництву 

2017 88,41 81,71 37,8 1,08 13080
2018 87,68 81,74 37,36 1,07 11398

 

Складено автором за даними джерел [5, 10, 13]. 
 

В закладах системи МОЗ на лікарських посадах 
працює 3,0 тис. осіб з вищою немедичною освітою, 
переважно в лікувально-профілактичних закладах: на 
посадах лікарів-лаборантів — 2262, лікарів статисти-
ків — 189, лікувальної фізкультури — 41.  

Показник укомплектованості за типами закладів 
і за окремими спеціальностями подається в довіднику 
в двох варіантах; а саме — укомплектованість фізич-
ними особами — лікарями, та з урахуванням спеціалі-
стів з вищою немедичною освітою на посадах лікарів 
і сумісництва.  

На кінець звітного 2018 року кількість вакантних 
посад лікарів в цілому становила 23644. В лікувально-
профілактичних закладах кількість вакантних посад — 
18910, у тому числі в закладах, які надають медичну 

допомогу переважно сільському населенню: в ЦРЛ — 
4338, РЛ — 248, ДЛ — 7, СЛА — 1987.  

Кількість штатних посад молодших спеціалістів з 
медичною освітою на кінець 2018 року становила 
344161 (табл. 2). Укомплектованість штатних посад 
молодших спеціалістів з медичною освітою фізичними 
особами в цілому у 2018 році складає 91,1%, у 2017 
році — 93,3%, в лікувально-профілактичних закладах 
86,3% та у 2017 році 87,9% відповідно.  

На сьогодні в закладах системи МОЗ України на-
лічується 156863 лікаря та 313412 молодших спеціа- 
лісти з медичною освітою. Показник забезпеченості 
лікарями у 2018 році на 10 тис. населення становить 
37,4%, а у 2017 році — 37,8%.  
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Відсоток осіб пенсійного віку серед лікарів стано-
вить у 2018 році — 24,6% або 38566 лікарів та у 2017 
році — 24,5%. Кількість осіб пенсійного віку молодших 
спеціалістів з медичною освітою становить 39799 або 
12,7% у 2018 році та у 2017 рік — 12,9% [5, 7].  

Забезпеченість молодшими спеціалістами у 2018 
році з медичною освітою в Україні становить 74,7 на 
10 тисяч населення (2017 рік — 78,3). Співвідношення 
між лікарями і середніми медпрацівниками становить 
1:2,5.  

Таблиця 2 
Мережа і кадри закладів охорони здоров’я в Україні 

Довідкова інформація 
Роки 

2016 2017 2018
Всього лікарняних закладів 1743 1714 1671

в тому числі система МОЗ 1506 1475 1416
інші міністерства та відомства 147 135 124
приватної власності 90 104 131

Заклади, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу 10165 10373 10502
в тому числі система МОЗ 8182 8318 8437
інші міністерства та відомства 220 207 201
приватної власності 1763 1848 1864
крім того, приватні кабінети 5046 5344 6437

Всього лікарів 186776 186178 185675
Забезпеченість на 10 тис. населення 44,0 44,1 44,2

в тому числі система МОЗ 160912 159600 156863
Забезпеченість на 10 тис. населення 37,9 37,8 37,4
Укомплектованість штатних лікарських посад фізичними особами (всього) 82,2 81,7 81,7

в тому числі у лікувально-профілактичних закладах 78,6 78,2 78,0
% осіб, що пройшли атестацію 68,3 68,8 68,9
% осіб, що пройшли підвищення кваліфікації н/д н/д н/д
% осіб пенсійного віку 24,1 24,5 24,6
Із загальної кількості лікарів — в закладах інших міністерств та відомств 10360 9907 9968
лікарі приватної практики 15504 16671 18844
Кількість середнього медичного персоналу всього 366756 360416 345364
Забезпеченість на 10 тис. населення 86,5 85,4 82,3

в тому числі середнього медичного персоналу система МОЗ 337703 330444 313412
Забезпеченість на 10 тис. населення 79,6 78,3 74,7
Укомплектованість штатних посад середнього медичного персоналу фізичними особами (всього) 94,6 93,3 91,1

в тому числі в лікувально-профілактичних закладах 88,6 87,9 86,3
% атестації 71,0 71,5 72,5
 

Складено автором за даними джерел [5, 10, 13]. 
 
Кількість лікарів у лікувально-профілактичних 

закладах (без керівників та їх заступників, стоматоло-
гів, статистиків, методистів) в 2018 році становила 
103783 лікарів або 24,7% на 10 тисяч населення у 2017 
році цей показник склав 105111 лікарів або 24,9%, ди-
наміка свідчить про зменшення лікарів у профілакти-
чних закладах. 

За даними Європейського регіонального бюро 
ВООЗ забезпеченість лікарями на 10 тисяч населення 
в Європейському регіоні становить — 32,2 (2014 рік).  

Забезпеченість медичними кадрами в країнах ЄС 
становить 104,0 на 10 тис. населення, у т.ч. лікарями 
(враховуються лише лікарі-практики) — 35,2 на 10 тис. 
населення, медсестрами — 73,1 на 10 тис. населення 
[7]. 

Водночас, показник забезпечення населення лі-
карями-практиками складає 27,0 на 10 тис. населення, 
що є нижчим за показник в країнах ЄС [9]. 

В закладах охорони здоров’я активно впроваджу-
ються засади сімейної медицини. Чисельність сімей-
них лікарів у 2018 році становить 14814 та у 2017 році 
— 14728. Із загальної кількості сімейних лікарів станом 
на кінець 2018 року атестовано 9238 або 62,4%.  

В системі охорони здоров’я продовжувалась ре- 
організація мережі закладів, в основному за рахунок 
реорганізації дільничних та малопотужних міських лі-
карень в лікарські амбулаторії з подальшим введенням 
їх до складу Центрів первинної медико-санітарної до-
помоги (ЦПМСД). Фельдшерсько-акушерські пункти 
вводяться в склад ЦПМСД як відокремлені структурні 
підрозділи. Укомплектованість сільських лікарських 
амбулаторій у цілому лікарями (фізичними особами) 
становить 67,6%, при цьому в 453 амбулаторіях жодна 
лікарська посада на кінець року не укомплектована 
основним працівником (в 2017 році — 412).  

У цілому укомплектованість ФАПів молодшими 
спеціалістами з медичною освітою у 2018 році стано- 

вить — 88,9%, у 2016 році — 90,7%. Разом з тим у 1221 
ФАПі на кінець 2018 року жодна штатна посада мо- 
лодшого спеціаліста з медичною освітою не уком- 
плектована основним працівником, у 2017 році — 841 
[10, 13].  

Слабкою ланкою у сфері управління керівними 
кадрами залишалися кадрові служби, які не змогли на-
лагодити ефективно діючу систему раннього відбору, 
особистісного та професійного розвитку, багатосто-
ронньої підготовки резерву керівних кадрів, забезпе-
чити їм пріоритет при висуненні на керівну посаду. 
Неувага до проблеми керівних кадрів найгостріше по-
значилася при підвищенні господарської самостійно-
сті керівників, роботі в умовах використання ринко-
вих механізмів. Сьогоднішня ситуація, що характери-
зується зниженням задоволеності населення організа-
цією і якістю медичної допомоги, низькою задоволе-
ністю працею медичних працівників, різким дефіци-
том медичного персоналу, багато в чому обумовлена 
соціальними наслідками проведеної в галузі кадрової 
політики. 

У період інтенсивних змін, що відбуваються в си-
стемі охороні здоров’я в останні десятиліття, все більш 
очевидною стає потреба галузі в підвищенні якості уп-
равління на всіх рівнях, що багато в чому визначається 
керівним складом, його професіоналізмом, умінням 
реагувати на виклики часу, відповідністю його профе-
сійно-ділових і особистісних якостей вимогам і уяв-
ленням менеджменту. 

На сучасному етапі перед державою поставлені 
завдання щодо вдосконалення соціально-економічної 
політики в галузі охорони здоров'я. Значна диферен-
ціація регіонів держави за соціально-економічними та 
демографічними параметрами визначає необхідність 
врахування особливостей різних видів ресурсів галузі 
охорони здоров’я, в тому числі і кадрових, при роз- 
робці стратегії сталого розвитку галузі. 
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Так, зокрема кількість лікарів, які мають кваліфі-
каційну категорію на кінець 2018 року становила 
107997 або 68,8% від загальної кількості лікарів, такий 

самий відсоток атестованих лікарів є і в 2017 році, 
проте у 2016 році він складає 68,3%, що на 0,5% ниж-
чий від наступних років (табл. 3).  

Таблиця 3 
Дані про атестацію лікарів за 2016-2018 роки 

Рік 
Всього 
лікарів 

Із них мають кваліфі-
каційну категорію 

У тому числі: % атестованих лікарів 
до загального числа лі-

карів
вищу І ІІ

абс. % абс. % абс. % 
2016 160912 109866 60602 55,2 32912 30,0 16352 14,9 68,3
2017 159600 109776 61629 56,1 31979 29,1 16168 14,7 68,8
2018 156863 107997 62441 57,8 30364 28,1 15192 14,1 68,8

 

Складено автором за даними джерел [5, 10, 13]. 
 

В закладах системи МОЗ станом на кінець 2018 
року працює 62441 лікар вищої категорії, що становить 
57,8% від усіх лікарів, у 2017 році — 61629 лікарів, що 
на 1,7% нижче в порівнянні з 2018 роком та на 1,1% 
цей показник вищий за 2016 рік, що свідчить про  
збільшення кількості лікарів, які мають вищу катего-
рію. 

Кількість лікарів, які мають першу категорію 
складає 30364 (28,1%) на кінець 2018 року, 31979 
(29,1%) лікарів у 2017 році та 32912 (30,0%) у 2016 році. 
Слід зазначити, що кількість лікарів першої категорії 
зменшилась за останні три роки. Проте кількість ліка-
рів другої категорії відносно стабільна, зміни відбу-
лися лише на 0,8% в порівнянні 2018 року з 2016 ро-
ком. Більш докладніше це можна бачити в табл. 3. 

Кількість атестованих молодших спеціалістів з 
медичною освітою становить — 227150 або 72,5% (2016 
рік — 71,5%) [10, 12]. 

На належному рівні проводиться атестація меди-
чних працівників. Продовжує залишатися актуальною 
проблема забезпечення лікувально-профілактичних 
закладів середнім медичним персоналом. 

Рівень кваліфікації — складний показник в кад-
ровому забезпеченні вітчизняної сфери охорони здо-
ров’я, який складається як з об’єктивної (якість 
освіти), так і суб’єктивної складових (зацікавленості 
медичних працівників у підвищенні рівня своєї квалі-
фікації). В Україні на недостатньому рівні знаходяться 
обидві ці складові. 

Вітчизняні та міжнародні експерти вказують на 
проблемні питання щодо якості кадрових ресурсів си-
стеми охорони здоров’я України, яке проявляється [6]: 

збільшенням числа кваліфікованих працівників, 
які залишають вітчизняну сферу охорони здоров’я за 
рахунок міжгалузевої та трудової міграції (щорічно з 
України за кордон виїжджає понад 6 тис. медиків, 
включаючи молодший медичний персонал з медич-
ною освітою); 

недостатнім рівнем практичної підготовки моло-
дих спеціалістів, що констатують і фахівці, і ме- 
неджери охорони здоров’я. 

недосконалими механізмами контролю за проце-
сом працевлаштування випускників вищих медичних 
навчальних закладів, які навчались за державним за-
мовленням, та відсутністю механізму відшкодування 
коштів у випадку недоїзду молодих спеціалістів, що 
навчалися за цільовими договорами, за місцем приз-
начення. 

Основними ж чинниками ситуації, що склалася в 
кадровому забезпеченні сфери охорони здоров’я в Ук-
раїні, є соціально-економічні умови, в яких працюють 
медичні працівники. 

Так, за даними МОЗ України, лише для покриття 
природної плинності щороку необхідно близько  
7,7 тис. лікарів. 

Стан кадрових ресурсів охорони здоров’я в Укра-
їні характеризується кількома проблемами, які необ- 
хідно враховувати при стратегічному розвитку підго- 

товки й розподілу лікарських та середніх медичних  
кадрів:  

1. Скорочується чисельність лікарів і середнього 
медичного персоналу. 

2. Відзначається низька укомплектованість штат-
них лікарських посад фізичними особами: лікарі — 
77,2%, середній медичний персонал — 92,7%. Особ-
ливо це стосується установ первинної медичної допо-
моги і окремих спеціальностей [6]. 

3. Спостерігається диспропорція в забезпеченості 
лікарями й середнім медичним персоналом у різних 
областях.  

4. Вікова структура лікарських кадрів — неспри- 
ятлива. Питома вага осіб пенсійного та передпенсій-
ного віку становить 24,1% [6].  

Крім того, знижується престиж професії медич-
ного працівника.  

Однак у перспективі, безумовно, потрібно спіль-
но з професійними асоціаціями розробляти Концеп-
цію кадрової політики галузі охорони здоров’я, яка по-
винна сполучатись із введенням реальної розгалуже-
ності галузі та введенням економічних механізмів під-
вищення зацікавленості медичних працівників у ре-
зультатах їх роботи. Адже нині нормативно-правова 
база України передбачає оплату на основі посадових 
окладів, затверджених Кабінетом Міністрів України,  
і враховує лише відпрацьований час. Це, безперечно, 
зумовлює відсутність у медичних працівників будь-
яких мотивацій до підвищення рівня якості, а у керів-
ників медичних закладів — до збільшення обсягів по-
слуг. 

Висновки. Виходячи із вищевикладеного, можемо 
з упевненістю стверджувати, що в системі охорони 
здоров’я держави є як позитивні, так і негативні мо-
менти. І саме ця ситуація потребує адекватного 
розв’язання найгострішої соціально значущої про-
блеми. Обговорення щодо реформування системи охо-
рони здоров’я та її кадрового забезпечення тривають 
до тепер. Для покращення сформованої ситуації з  
кадрами в охороні здоров’я України необхідно вирі-
шувати проблему на державному рівні. Так, зокрема 
розглядають і приймають законодавчі та підзаконні 
акти, пишуть національні та регіональні програми  
розвитку, окреслюють основні напрями реформування 
галузі, проте й досі не існує єдиної думки з приводу 
того, що конкретно треба робити для підвищення  
якості та доступності медичних послуг, зробити працю 
лікаря престижною і висококваліфікованою. 

Перспективи подальших досліджень. Враховуючи 
євроінтеграційний вектор розвитку України, пріори- 
тетність профілактичного напряму національної сис-
теми охорони здоров’я та формування нової служби 
громадського здоров’я, подальшого дослідження по- 
требує питання формування кадрового забезпечення в 
сфері охорони здоров’я.  

Серед першочергових завдань модернізації меха-
нізмів кадрового забезпечення у сфері охорони здо- 
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ров’я в Україні доцільно визначити посилення сис-
теми мотивацій і стимулів. 

Вкрай важливою складовою удосконалення кад-
рової політики у сфері охорони здоров’я в Україні в 
умовах європейської інтеграції є покращення якості 
медичних послуг шляхом не лише модернізації мате-
ріально-технічного забезпечення галузі, але й підви-
щення професійного рівня персоналу. 
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ІНТЕГРАЛЬНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ 

(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ) 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах госпо-
дарювання організаційна культура є вкрай важливим  
і перспективним напрямом розвитку підприємств. Од-
нак результати експертного опитування фахівців віт-
чизняних підприємств різних сфер економічної діяль-
ності свідчать, що організаційну культуру на ряді об- 
стежених компаній сформовано спонтанно (13% рес-
пондентів) або вона зовсім відсутня (8,7%).    

Серед ключових бар’єрів, які гальмують ефектив-
ний розвиток організаційної культури підприємств, 
можна віднести такі: фокусування організації на про-
дажах і прибутках, а не на споживачах, тобто відсутня 
орієнтація на клієнтів (14,8%); нерозуміння сутності 
клієнтоорієнтованого підходу до формування органі-
заційної культури (12,2%); відсутність загальноприй- 
нятного визначення клієнтоорієнтованості (11,3%); від-
сутність цифрових платформ, що дозволяють управ-
ляти великими базами даних (10,4%); недостатня  
цифрова компетентність персоналу (8,7%); нездатність 
у компанії підтримувати комунікації з клієнтами 
(5,2%) тощо. 

З огляду на це виникла необхідність теоретичного 
обґрунтування й розробка пропозицій щодо транс- 
формації організаційної культури підприємств у кон-
тексті корпоративної соціальної відповідальності та 
сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну  
кількість наукових праць провідних зарубіжних і віт-
чизняних учених присвячено концептуальним заса-
дам, науково-методичним підходам і практичним ре-
комендаціям щодо вдосконалення управління розвит-
ком корпоративної культури підприємств. На основі 
аналізу наукових публікацій узагальнено основні по-
ложення вчених і фахівців з обраної теми: 

досліджено особливості й сутність організаційної 
культури підприємств, визначено її відмінності від кор-
поративної культури [1-6];  

обґрунтовано теоретико-методологічні й прикладні 
засади формування та розвитку організаційної культури 
підприємств [7-8];  

розроблено механізми стратегічного управління  
розвитком організаційної культури підприємств в умовах 
мінливого середовища [9-11]. 

Ця стаття є продовженням авторських наукових  
розробок у напрямі обґрунтування концептуальних по-
ложень щодо трансформації організаційної культури під-
приємств в умовах модернізації. У попередніх досліджен-
нях:  

виявлено сучасні тенденції розвитку організаційної 
культури підприємств за результатами експертного опи-
тування [12]; 

досліджено особливості, бар’єри й драйвери цифро-
вої трансформації організаційної культури підприємств 
[13]; 

систематизовано існуючі наукові підходи до визна-
чення змісту терміна «клієнтоорієнтованість» за кла-
сифікаційними групами, серед яких виділено складову 
організаційної культури, під якою розуміється клю-
чова компетенція підприємства; здатність компанії; 
вміння; частина організаційної культури, набір пере-
конань [14]; 

визначено структурні складові організаційно-еко-
номічного механізму управління розвитком організа-
ційної культури підприємств [15]. 

На даний час науковцями розроблено безліч мето-
дик оцінки організаційної культури, серед яких методики 
Денісона (D. Denison) [16-19]; Хофстеде (G. Hofstede ) 
[20]; Камерона, Куінна (K. Kameron, R. Kuinn) [21]; Ча-
нга То Тху (To Tkhu Chang) [22] та інших. Так, на думку 
Чанга То Тху [23], дослідження організаційної культури 
в’єтнамської компанії із застосуванням методики Дені-
сона дозволило виявити її суттєві недоліки: неврахування 
особливостей національної характеристики співробітни-
ків і значний час на заповнення анкети. Отже, вказані 
методики мають недоліки і потребують удосконалення. 

Виходячи з цього, незважаючи на таку пильну 
увагу до окресленої проблеми з боку вчених, актуаль-
ним залишається проведення наукових досліджень у 
напрямі оцінювання розвитку організаційної культури 
підприємств з використанням статистичних методів. 
Все це значною мірою обумовило вибір теми даного 
дослідження та його цільову спрямованість. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є удосконалення інтегральної методики оцінки роз- 
витку організаційної культури підприємств та її апро-
бація на прикладі українських підприємств з надання 
транспортних, консалтингових і банківських послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес 
розробки інтегральної методики кількісної оцінки ор-
ганізаційної культури складається з наступних етапів: 

1. Складання анкети з 24 тверджень, що стосу-
ються особливостей організаційної культури підпри-
ємств. 

2. Розробка методики аналізу й оцінки організа-
ційної культури. 

Анкета складається з 24 тверджень, складених на 
основі методик Денісона і Хофстеде. У результаті  
формується нова анкета з 24 твердженнями, оцінки за 
якими визначають профіль організаційної культури 
(табл. 1). 

Методика оцінки є кількісною і включає в себе 
процедури збору й аналіз даних про організаційну  
культуру підприємства. Процедура дослідження орга-
нізаційної культури складається з наступних стадій: 

1. Заповнення анкет співробітниками підприєм- 
ства. 

2. Збір та обробка одержаних даних. 
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Таблиця 1 
Проекції, індекси і запитання в інтегральній методиці 

оцінки розвитку організаційної культури 

Характеристика  
культури 

Індекси Питання в анкеті 

Пристосованість 
(здатність до адап-
тації) 

Створення змін (здатність 
до організаційних змін) 

1. Наша організація дуже гнучка і легко змінюється під 
впливом зовнішніх чинників.  
2. Спроби змін в організації зустрічаються з опором у 
співробітників. 

Фокусування на спожива-
чах 

3. Думка й інтереси клієнта безпосередньо впливають на 
наші рішення, і часто призводять до змін у діяльності 
організації. 
4. Ми заохочуємо прямий контакт співробітників орга-
нізації з клієнтами. 

Організаційне навчання 
 

5. Ми розглядаємо невдачі як можливість для навчання 
і вдосконалення. 
6. Організація заохочує і винагороджує інновації та 
прийняття ризиків. 

Місія 
 

Стратегічний напрямок  
і наміри 
 

7. Наша організація має ясну місію, довгострокову мету 
і стратегічний напрямок діяльності. 
8. Стратегія нашої організації змушує інші компанії змі-
нити свої стратегії діяльності. 

Цілі та перспективи 

9. Керівники організації офіційно, гласно і відкрито го-
ворять про цілі, які ми намагаємося досягти. 
10. Ми постійно відстежуємо наше досягнення порів-
няно з нашими встановленими цілями. 

Бачення 

11. Короткострокові цілі рідко суперечать довгостроко-
вим цілям організації. 
12. Бачення майбутнього керівників нашої організації 
спонукає і мотивує співробітників. 

Послідовність  
(узгодженість) 

Розподіл ключових ціннос-
тей 

13. У компанії є ясний і послідовний набір цінностей, 
який визначає спосіб ведення бізнесу. 
14. Компанія має характерний стиль управління і чіткий 
набір методів управління. 

Вміння досягати згоди 

15. Ми рідко маємо проблеми в досягненні згоди з клю-
чових питань. 
16. Ми рідко висловлюємо свою незгоду з думкою ке-
рівника. 

Координація  
й інтеграція 

17. Проекти легко координуються у різних функціональ-
них підрозділах організації. 
18. Працювати з кимось із іншого відділу організації на-
багато простіше, ніж працювати з людиною з іншої ком-
панії. 

Залученість 

Делегування повноважень 

19. Співробітників організації активно залучено до їх ро-
боти. 
20. Кожен співробітник вірить, що він може вплинути на 
результат роботи всієї організації. 

Орієнтація на роботу  
в команді 

21. Працювати в нашій організації, значить бути части-
ною її команди. 
22. Для нас важливо працювати з людьми, які добре вза-
ємодіють один з одним. 

Розвиток здібностей 

23. Здатність співробітників організації — важливий чин-
ник його конкурентної переваги. 
24. Організація постійно інвестує в підвищення кваліфі-
кації своїх співробітників. 

Складено за даними джерел [16-20]. 

 
3. Аналіз й оцінка розвитку організаційної куль-

тури підприємства. 
Стадія 1. При заповненні анкети співробітники 

оцінюють 24 твердження за п'ятибальною шкалою (від 
1 до 5 балів, при цьому 1 — мінімальний бал, 5 —  
максимальний бал). 

Стадія 2. Результати анкетування підлягають об-
робці, при цьому процес обробки полягає в аналізі за- 

повнених співробітниками анкет і в перевірці рівня 
надійності результатів тесту. При обробці заповнених 
співробітниками анкет акумулюються всі відповіді  
респондентів в єдину таблицю. Рівень надійності те-
сту — це показник, що характеризує якість тесту. На-
дійність тесту визначається при перевірці рівня уз- 
годженості відповіді респондентів по його параметрам, 
отже, чим вище ступінь узгодженості, тим надійніший 
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тест. Перевірка рівня надійності результатів тесту про-
водиться за допомогою одного з наступних методів: 

1. Оцінка рівня надійності результатів анкету-
вання за допомогою коефіцієнта Альфа Кронбаха 
(L. Cronbach). Для перевірки рівня надійності тесту за-
стосовується коефіцієнт Альфа Кронбаха [24-25], що 
розраховується за формулою: 

2
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δ
α

δ
== ⋅ −

−


 

(1) 

де N — кількість пунктів у шкалі; 
2
iδ — дисперсія показників; 

2
sδ — дисперсія сумарного балу показників. 

Коефіцієнт Альфа Кронбаха приймає значення 
від 1 до ∞. Якщо коефіцієнт має значення 1, то тест 
повністю надійний. Якщо значення коефіцієнта Альфа 
Кронбаха знаходиться в інтервалі від 0,70 до 1, то сту-
пінь надійності результатів опитування є прийнятним. 
При значенні коефіцієнта нижче допустимого інтер-
валу результат тесту не враховується. 

2. Перевірка ступеня надійності результатів тесту 
здійснюється за допомогою XYZ-аналізу. При XYZ-
аналізі використовується коефіцієнт варіації для пере-
вірки однорідності значень відповідей респондентів. 
Коефіцієнт варіації розраховується як відношення се-
редньоквадратичного відхилення до середньоарифме-
тичного значення: 
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де N — кількість пунктів у шкалі; 

ix — значення показника; 

x — середньоарифметичне значення показника; 

δ — середньоквадратичне відхилення; 

V — коефіцієнт варіації. 

 
Значення коефіцієнта варіації та їх оцінка наве-

дені в табл. 2. 
 

Таблиця 2 
Значення коефіцієнта варіації та їх оцінка 

Коефіцієнт варіації, % Оцінка значень  
коефіцієнта варіації від до 

0 10 
Абсолютно однорідні 
значення 

10 25 
Досить однорідні зна-
чення 

25 100 
Недостатньо однорідні 
значення 

Складено за даними джерела [26, с. 17]. 

 
Якщо коефіцієнт варіації менше 25% (значення 

показників абсолютно або досить однорідні), тоді  
можна брати середні значення показників для аналізу 
організаційної культури підприємств. 

Стадія 3. Аналіз й оцінка організаційної культури 
здійснюється шляхом здійснення розрахунку одержа-
них показників за допомогою наступних кроків: 

1. Переведення відповідей респондентів з п'яти-
бальної шкали оцінки в середнє значення оцінки ха-
рактеристики організаційної культури (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Переведення балів у відповідях респондентів 

Значення 
відповідей (бали) 

1 2 3 4 5 

Оцінка відповідей 0 0,25 0,5 0,75 1

Складено автором. 

 
2. Розраховується середня арифметична оцінка 

показників по пунктам анкети (всього 24). 
3. Розраховується середня арифметична оцінка 

для двох питань по кожному індексу (всього 12). 
4. Розраховується середнє значення індексів по 

характеристикам культури (всього 4). 
5. Розраховується середнє значення показників 

характеристик культури. За середнім значенням по- 
казника організаційної культури визначається рівень її 
розвитку в цілому (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Рівень розвитку організаційної культури 

Інтегральний показник, 
бали 

Рівень розвитку орга-
нізаційної культури 

від до 

0 0,25 Дуже низький

0,25 0,5 Низький 

0,5 0,75 Середній 

0,75 1 Високий 

Складено автором. 

 
Одержане значення є показником розвитку хара-

ктеристик організаційної культури обстеженого підп-
риємства. На підставі розрахованих оцінок форму-
ється загальний профіль організаційної культури, що 
складається з чотирьох характеристик з різним набо-
ром індексів організаційної ефективності. 

Для апробації авторської методики оцінки розви-
тку організаційної культури проводилися дослідження 
підприємств з надання транспортних, консалтингових 
і банківських послуг (табл. 5 і 6). Розрахунки на при-
кладі транспортних підприємств показали, що коефі-
цієнт Альфа Кронбаха становить 0,923. Коефіцієнт ва-
ріації складає 11,3%. У зв’язку з цим можна брати се-
редні значення показників для аналізу організаційної 
культури підприємств.  

Таким чином, розрахунки інтегрального показ-
ника організаційної культури показали, що обстежені 
підприємства мають середній рівень її розвитку,  
оскільки значення знаходяться в межах 0,5—0,75. 

Висновки. Одержані результаті проведеного до- 
слідження дозволяють зробити такі висновки. 

Підприємства мають досить чітке уявлення про 
своє призначення і напрямок діяльності (індекс «стра-
тегічний напрямок і наміри» становить, відповідно, 
0,579; 0,938 і 0,729). Розроблена керівництвом місія 
зрозуміла всім співробітникам і надає їх діям ціле- 
спрямованість (індекс «цілі і перспективи» — 0,719; 
0,875 і 0,646). 

Компанії мають достатній рівень відданості спів-
робітників, власний підхід до ведення бізнесу (індекс 
«координація та інтеграція» — 0,719; 0,750 і 0,708)  
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Таблиця 5 
Середня арифметична оцінка показників  

по пунктам анкети 

Пункти  
анкети 

Підприємства з надання послуг 

транспортні 
консалтин-

гові 
банківські 

1 0,625 0,750 0,417

2 0,813 0,750 0,583

3 0,875 0,625 0,625

4 0,688 0,250 0,833

5 0,500 0,750 0,583

6 0,750 0,500 0,625

7 0,844 0,875 0,708

8 0,313 1,000 0,750

9 0,625 0,750 0,625

10 0,813 1,000 0,667

11 0,875 0,500 0,458

12 0,750 0,500 0,500

13 0,500 0,500 0,500

14 0,938 0,500 0,583

15 0,719 0,375 0,688

16 0,938 0,250 0,458

17 0,875 0,750 0,708

18 0,563 0,750 0,708

19 0,750 0,750 0,667

20 0,688 0,750 0,542

21 0,938 0,750 0,625

22 0,813 0,750 0,500

23 0,875 0,750 0,708

24 0,813 0,750 0,792

Складено автором. 

 
і чіткий набір ключових цінностей (індекс «ключові 
цінності» — 0,719; хоча на підприємствах з надання 
консалтингових і банківських послуг він є середнім 
0,500 і 0,542). 

Досліджувані підприємства досить добре розумі-
ють побажання і потреби своїх клієнтів (крім підпри-
ємств з надання консалтингових послуг) (індекс «фо-
кусування на споживачах» — 0,782; 0,438 і 0,729), проте 
добре піддаються організаційним змінам і швидко ада-
птуються до змін зовнішнього середовища (індекс 
«здатність до змін» — 0,719; 0,750 і 0,500; індекс «орга-
нізаційне навчання » — 0,625; 0,625 і 0,604). 

Співробітники організацій відрізняються висо-
кою залученістю: вони мають повноваження, віддані 
своїй роботі (індекс «розвиток здібностей» — 0,844; 
0,750 і 0,750; індекс «делегування повноважень» — 
0,719; 0,750 і 0,605). 

Варто відмітити, що в сучасних умовах підприєм-
ства мають орієнтуватися на гнучкий розвиток і внут-
рішнє фокусування. 

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямі полягають в обґрунтуванні й розробці марке- 
тингової стратегії управління розвитком організацій-
ної культури підприємств. 

 
 
 

 
Таблиця 6 

Рівень розвитку характеристик організаційної культури підприємств 

Характеристики організаційної культури 
Середні значення організаційної культури 

підприємств з надання послуг 

транспортні консалтингові банківські

Пристосованість 
(здатність до адаптації) 

0,709 0,604 0,611 

Індекс здатності до організаційних змін 0,719 0,750 0,500

Індекс фокусування на споживачах 0,782 0,438 0,729

Індекс організаційного навчання 0,625 0,625 0,604

Місія 0,704 0,771 0,618 

Індекс стратегічного напрямку і наміри 0,579 0,938 0,729

Індекс цілей 0,719 0,875 0,646

Індекс бачення 0,813 0,500 0,479

Послідовність (узгодженість) 0,756 0,521 0,608 

Індекс ключових цінностей 0,719 0,500 0,542

Індекс згоди 0,829 0,313 0,573

Індекс координації та інтеграції 0,719 0,750 0,708

Залученість 0,813 0,750 0,639 

Індекс повноваження 0,719 0,750 0,605

Індекс командної орієнтації 0,876 0,750 0,563

Індекс розвитку здібностей 0,844 0,750 0,750

Загальна оцінка 0,745 0,662 0,619
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ  
І СТРУКТУРИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі знання 

стають ключовим ресурсом розвитку системи, при-
чому носіями знань, їх генераторами та споживачами 
є індивіди. У зв’язку з цим людський потенціал стає 
головним чинником ефективного функціонування те-
риторій. 

Зважаючи на відсутність одностайності у тлума-
ченні терміну «людський потенціал», вважаємо за не-
обхідне запропонувати свій погляд на цю складну  
і важливу методологічну проблему за результатами не 
фрагментарного розгляду сутності, а системним ба-
ченням його природи, володінням ними якостями  
трансформації. 

Мета статті полягає в теоретико-методологічному 
обґрунтуванні засад визначення та розкритті головних 
складових змісту людського потенціалу території. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних наукових 
дослідженнях трактування економічної категорії «люд-
ський потенціал» характеризується багатоаспектністю. 
Це пов’язано із поєднанням ознак її «людської» та 
«потенційної» складових. «Людська складова» має 
прояв в тому, що головне багатство будь-якого су- 
спільства — люди, а міра їх розвитку та задоволення 
потреб — основний критерій економічного і соціаль-
ного прогресу. Ті процеси, які проходять у сучасний 
період у площині оновлення організаційно-техноло- 
гічного базису суспільства, викликають глибокі пере- 
творення всіх його сторін і вимагають зміни місця лю-
дини в суспільно-відтворювальному процесі.  

Трансформація економічної системи істотно змі-
нила суспільство в цілому, його цінності, основопо- 
ложні принципи економічної та соціально-політичної 
діяльності, форми і методи управління. Проте голов-
ною продуктивною силою будь-якого суспільства були 
і залишаються людські ресурси, які в ринковій еконо-
міці стають стратегічним чинником успіху системи.  

Кардинальна зміна уявлень про роль людини в 
діяльності будь-якої системи при переході від техно-
логічного до особистісно-орієнтованого управління 
достатньо глибоко розкрита в наукових публікаціях 
багатьох фахівців [1, с. 8; 2, с. 9].  

Людина як особистісний чинник виробництва 
володіє широким спектром як природжених, так і  
надбаних у процесі розвитку фізичних, психологічних, 
соціальних, культурних та інших особливостей. 

Аналіз свідчить, що подальший розвиток людства 
залучає до суспільного виробництва і реалізує все нові 
якості людини, що знаходить віддзеркалення в еконо-
мічній науці.  

В економічній літературі поряд із поняттям «люд-
ський потенціал» часто використовують такі терміни, 
як: «робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий по- 
тенціал», «людський фактор», «людський капітал». Усі 

ці терміни виникли внаслідок еволюції людини як 
суб’єкта економічної діяльності та зміни її місця й ролі 
в цій діяльності. У хронологічному контексті це пред-
ставлено на рис. 1. 

Розкриваючи зміст того або іншого терміну, фа-
хівці акцентують увагу на найбільш важливих, істот-
них сторонах питання, виділяючи при цьому важли-
вість кадрової складової. 

Здібність людини до праці знаходить відобра-
ження в понятті «робоча сила», її визначають як су- 
купність фізичних і духовних здібностей, якими воло-
діє організм, жива особистість людини, та які викори-
стовуються нею всякий раз, коли вона виробляє які-
небудь споживні вартості [4, с. 173]. 

В економічній енциклопедії під «робочою силою» 
розуміють сукупність фізичних і духовних здібностей 
людини, що використовується нею в процесі вироб-
ництва матеріальних благ, здатність до праці; голов-
ний елемент виробництва.  

Особливість робочої сили полягає в тому, що 
вона здатна створювати і створює більшу вартість, ніж 
витрати для її відтворення у формі оплати праці з ура-
хуванням її кількості та якості [5]. 

Проте серед науковців немає єдиної думки щодо 
визначення терміну «робоча сила» (табл. 1). 

Робоча сила — це, з одного боку, термін марк- 
систської політичної економії, який означає трудові 
можливості людини, її здатність до праці. У сучасній 
економічній науці замість «робоча сила» частіше ви-
користовують «економічно активне населення», «пра-
цездатне населення». З іншого боку, під «робочою си-
лою» розуміють загальну кількість осіб працездатного 
віку від 16-ти років і до прийнятого в країні віку ви-
ходу на пенсію, які працюють, чи безробітних (без не-
дієздатних) [15].  

Це зумовлено тим, що робітник позбавлений  
власності на засоби виробництва й засоби існування, 
але сам він вільний, тобто є власником своєї робочої 
сили і може розпоряджатися нею. У визначеннях між 
поняттям «робоча сила» й «економічно активне насе-
лення» можна поставити знак рівності, оскільки за 
міжнародними стандартами до економічно активного 
населення належать громадяни обох статей віком від 
15-ти до 70-ти років (включно), які упродовж звітного 
періоду вели економічну діяльність або шукали роботу 
й готові були приступити до неї, тобто класифікува-
лися як «зайняті» або «безробітні» (за визначенням 
МОП). 

Ми найбільше схиляємося до точки зору  
К.Т. Кривенко, яка розглядає робочу силу, як товар, 
але при цьому виділяє певні особливості. Зараз термін 
«робоча сила» застосовується для характеристики за-
безпечення системи кадрами та ефективності їх вико-
ристання. 
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Робоча сила XIX століття 

Визначення ролі людини 

Людина – носій здатності до праці 

Трудові ресурси 
20-ті роки  

XX століття 

Людина – об’єкт забезпечення 
народного господарства необхідною 
кількістю та якістю робочої сили 

Трудовий 
потенціал  

70-ті роки  
XX століття 

Людина – суб’єкт суспільного 
виробництва з потребами й 
інтересами у сфері праці 

Людський 
фактор  

80-ті роки  
XX століття 

Людина – провідний фактор 
суспільного виробництва, засіб 
піднесення його ефективності 

Людський 
капітал

90-ті роки  
XX століття 

Людина –    об’єкт найефективніших 
інвестицій у її знання, професійність, 
здоров’я з наступною їх реалізацією у 
суспільстві  

Людський 
потенціал

90-ті роки  
XX століття 

Людина –    об’єкт здатності до 
самовираження, самоактуалізації і 
самореалізації 

 

Рис. 1. Хронологія виникнення понять стосовно ролі людини як суб’єкта економічної діяльності 

Сформовано автором на основі джерела [3]. 

 
Таблиця 1 

Аналіз дефініції «робоча сила», наведених у літературних джерелах 

Автори Визначення

Гаршина О. К. Під робочою силою чи здатністю до праці розуміється сукупність професійних 
якостей, якими володіє людина і затрачає при виробництві матеріальних благ [6]  

Генкін Б. М. Робоча сила — це інтегральна характеристика потенціалу працюючих, котра виражає 
здатність людини до праці, тобто сукупність його фізичних та інтелектуальних даних, 
що можуть бути використані в організації [7] 

Долгушкін Н. К., 
Новіков В. Г. 
 

Робоча сила — це здатність до праці, сукупність фізичних та духовних здібностей, 
якими володіє організм людини та які нею використовуються для виробництва спожи-
вчих вартостей [8, с. 11] 

Кривенко К. Т. 
 
 

Робоча сила — це товар, властивості якого ті самі, що й у інших товарів. Але є відмін-
ності, зумовлені специфічністю цього товару. По-перше, у даному разі товаром є не 
річ, а здатність людини до праці. По-друге, здатність до праці, на відміну від звичайних 
товарів, відчужується на строк через ринок праці у формі наймання. По-третє, реальне 
відчуження здатності здійснюється у процесі праці найманого виробника [9] 

Мочерний С. В. 
 

Робоча сила – основний елемент продуктивних сил у будь-якому суспільстві, але то-
варом вона стає лише в умовах капіталізму. Це зумовлено тим, що робітник позбавле-
ний власності на засоби виробництва і засоби існування, але сам він особисто вільний, 
тобто є власником своєї робочої сили і може розпоряджатися нею [10] 

Маркс К.,  
Енгельс Ф. 
 

Робоча сила — сукупність фізичних і духовних здібностей, якими володіє організм, 
жива особистість людини, і які використовуються нею щоразу, коли вона виробляє 
певні споживчі вартості [11, с. 178] 

Михайлова Л. І.  
 

Робоча сила — це здатність людини до праці, сукупність її фізичних і духовних сил, що 
застосовуються нею в процесі виробництва [12, с. 15] 

Ожерельєв О. І. 
 

Робоча сила — здатність до праці, сукупність фізичних і духовних здатності людини, 
які використовуються нею в процесі виробництва життєвих благ [13, с. 423] 

Райзберг Б. А.,  
Лозовський Л. Ш. 
 

Робоча сила — 1) у марксистській економічній — теорії термін, що означає здатність 
людини до праці; 2) у сучасній економічній науці — синонім «економічно активного, 
працездатного населення» [14, с. 274] 

Складено автором на основі джерел [6-14]. 
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Категорія «трудові ресурси» була запроваджена в 
СРСР у 20-ті роки минулого століття за пропозицією 
академіка С.Г. Струмиліна в роботі «Наші трудові ре- 

сурси і перспективи» [16] й донедавна кількісно була 
тотожною робочій силі. Серед учених немає єдиної  
думки про суть цього поняття (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Порівняльний аналіз визначень категорії «трудові ресурси» 

Автори Визначення

Балабанова Л. В., 
Сардак О. В. 

Трудові ресурси — це фізично розвинута частина населення, що володіє розумовими 
здібностями і знаннями, які необхідні для роботи в народному господарстві [17] 

Васильченко В. С., 
Гриненко А. М., 
Грішнова О. А., 
Керб Л. П. 

Трудові ресурси — це частина населення країни, яка, маючи відповідні психофізіоло-
гічні, фізичні та інтелектуальні якості, здатна виробляти матеріальні та духовні блага й 
послуги, тобто здійснювати корисну діяльність [18] 

Гетьман О. О., Ша-
повал В. М. 
 

Під трудовими ресурсами спід розуміти частину населення працездатного віку, що має 
необхідні фізичні можливості, володіє знаннями і практичним досвідом для здійснення 
визначеної роботи в народному господарстві [19] 

Долгушкін Н. К.,  
Новіков В. Г. 

Трудові ресурси — це частина населення, яка володіє необхідним розвитком, здоров’ям, осві-
тою, здібностями, кваліфікацією, знаннями для роботи у сфері суспільно-корисної діяльності 
[8, с. 11] 

Звонівська Г. Т. Трудові ресурси — це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й ро-
зумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності 
[20] 

Заславська Т. І. Трудові ресурси — це сукупність членів суспільства, здатних брати участь у суспільному 
виробництві при даному розвитку продуктивних сил і в межах даних виробничих від-
носин [21] 

Іванілов О. С. Трудові ресурси — це частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, 
розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві [22] 

Касимовський Е. В. 
 

Трудові ресурси — це частина працездатного населення, як зайнятого в суспільному 
виробництві, так і того, що перебуває в резерві, кількісні й демографічні межі якого 
залежать від суспільної форми виробництва і рівня розвитку продуктивних сил; трудові 
ресурси виражають суспільні відносини з приводу їхнього формування, перерозподілу 
й використання [23; 24, с. 12-13] 

Макаровська Т. П., 
Бондар Н. М. 

Трудові ресурси — це частина працездатного населення, яка за віковими, фізичними й 
освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності. Виокремлюють реальні 
і потенційні ресурси [25] 

Масляк П. О. Трудові ресурси — це працездатне населення (чоловіки від 16-ти до 59-ти років і жінки 
від 16-ти до 54-х років), а також підлітки й пенсіонери, які працюють [26] 

Новицький А. Г. Трудові ресурси сільського господарства — це частина працездатного населення країни, 
яка зайнята в сільськогосподарському виробництві, в основному розміщена в сільських 
регіонах із притаманними їй особливостями сільського населення щодо динаміки та 
структури [27, с. 339] 

Калина А. В. 
 

Трудові ресурси — це економічна категорія, яка «відображає частину населення країни 
або її адміністративно-територіальної одиниці, що має здатність до суспільно-корисної 
праці в народному господарстві; це є потенціал живої сили, яку має у своєму розпо-
рядженні суспільство на певний момент часу» і планово-розрахункова категорія, під 
якою розуміються «особи обох статей у працездатному віці, які потенційно могли б 
брати участь у виробництві товарів та послуг» [28] 

Прохоров А. М. Трудові ресурси — це частина населення, яка володіє необхідним фізичним розвитком, знан-
нями та практичним досвідом для роботи в народному господарстві [29, с. 1362] 

Тищенко С. В. 
 

Трудові ресурси доцільно розглядати як якісну сукупність спроможностей працівників, що 
створюють матеріальні, духовні цінності та інші блага для суспільства з урахуванням впливу 
різноманітних чинників: економічних, соціальних, виробничих, трудових, політичних, еко-
логічних, природних та інших [30, с. 105] 

Чистов С. М. 
 

Трудові ресурси, як економічна категорія, виражають відносини населення, яке володіє фі-
зичною та інтелектуальною здатністю до праці, відповідно до встановлених державою умов 
відтворення індивідуальної робочої сили. Трудові ресурси, як планово-обліковий показ-
ник, — це чисельність населення, зайнятого в суспільному виробництві, а також незайнятого 
в ньому працездатного населення працездатного віку [31] 

Складено автором на основі [8; 17-31]. 
 

Не погоджуємося з думкою дослідників, які зво-
дять поняття трудових ресурсів до кількісних характе-
ристик робочої сили (Є.В. Касимовський, П.О. Мас-
ляк та А.Г. Новицький). Людина є не лише носієм  
здібностей до праці, але й кількісних та якісних ха- 

рактеристик, які вона використовує в ринково-конку-
рентному середовищі, у різних сферах життєдіяльно-
сті, представляючи свій специфічний, з особливими 
характеристиками, сектор ринку праці. 
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До наукового обігу категорія «трудовий потен-
ціал» увійшла на початку 60-х років ХХ ст., що було 
зумовлено необхідністю трансформації традиційних 
поглядів на роль і місце людини у процесі вироб- 
ництва при постійному розвитку НТП; характером де-
мографічного процесу, якому притаманне поступове 
зниження частки населення у працездатному віці; ви-
черпанням місткості категорії «трудові ресурси». Вве-

дення поняття «трудовий потенціал» спричинило не-
обхідність переосмислення поглядів на значення у ви-
робничому процесі людини, визнання ролі інтелекту-
ального й освітнього потенціалу, накопиченого в су- 
спільстві. У вітчизняній науці наразі відсутній одно-
значний підхід до розуміння економічної категорії 
«трудовий потенціал». Визначення, запропоновані на-
уковцями мають суперечливий характер (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Характеристика терміну «трудовий потенціал» 
Автори Визначення

Богиня Д. П.,  
Грішнова О. А.  

Трудовий потенціал — це інтегральна оцінка і кількісних, і якісних характеристик 
економічно активного населення [32, с. 42]

Васильченко В. С., 
Гриненко А. М.,  
Грішнова О. А.,  
Керб Л. П. 
 

Трудовий потенціал є інтегрованими кількісними та якісними характеристиками ро-
бочої сили, яка забезпечує певні можливості у створенні матеріальних і духовних благ 
суспільства. Трудовий потенціал є наявною і можливою в майбутньому кількістю та 
якістю праці, якою володіє суспільство й котра визначається чисельністю працездат-
ного населення, його професійно-освітнім рівнем [33]

Генкін Б. М. 
 

Трудовий потенціал працівника — це сукупність характеристик людини, що виникли 
в результаті матеріальних і духовних вкладень у неї: інтелект, творчі здібності, здо-
ров’я, освіта, професіоналізм, моральність, активність, організованість [34, с. 53]

Джаін І. О. 
 

Трудовий потенціал — це сукупні здібності економічно активного населення даної 
території забезпечити виробництво споживчих вартостей, які відповідають потребам 
суспільства на даному етапі його розвитку в конкретних соціально-економічних і на-
уково-технічних умовах [35, с. 67]

Калина А. В. 
 

Під трудовим потенціалом розуміється розвинута в даному суспільстві «сукупність 
демографічних, соціальних та духовних характеристик праці активного населення, 
що реалізовані чи можуть бути реалізовані в умовах досягнутого рівня розвитку про-
дуктивних сил, науково-технічного прогресу і системи участі в процесі праці та су-
спільній діяльності» [28]

Мельничук Д. П. 
 

Трудовий потенціал — це характеристика ефективності сполучення та збалансовано-
сті окремих структурних елементів працездатності людини, а також характеристика 
відповідності змісту цих елементів вимогам зовнішнього середовища [36, с. 231] 

Мерзляк А. В.,  
Михайлов Є. П.,  
Корецький М. Х., 
Михайлова Г. О.  

Трудовий потенціал — поняття, яке вводиться для відображення можливостей ефек-
тивності праці [37] 

Осовська Г. В.,  
Крушельницька О. В. 

Трудовий потенціал — це сукупність працездатного населення з урахуванням інте-
лектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, звичаїв, традицій, переконань і патріо-
тизму [38] 

Райзберг Б. А.,  
Лозовский Л. Ш.  

Трудовий потенціал — наявні на даний час і перспективні трудові можливості (країни, 
регіону, підприємства), що характеризуються чисельністю працездатного населення, 
його професійно-освітнім рівнем, іншими якісними характеристиками [14, с. 348]

Шаульська Л. В. Трудовий потенціал — ресурсна категорія, що включає в себе джерела, засоби праці, 
які можуть бути використані для розв’язання будь-якого завдання, досягнення певної 
цілі» [39, с. 43] 

Складено автором на основі джерел [14; 28; 32-39]. 
 
На нашу думку, трудовий потенціал доцільно ви-

значати як інтегральну оцінку сукупних джерел, ре- 
зервів, засобів і можливостей максимально повної ре-
алізації кількісних та якісних характеристик еконо- 
мічно активного працездатного населення в конкрет-
них соціально-економічних умовах. 

Поняття «людський фактор» входить у науковий 
вжиток багатьох наук: філософії, соціології, психоло-
гії, педагогіки, медицини, науки управління тощо. І 
хоча поняття «людський фактор» виступає міждис- 
циплінарним поняттям, проте досі не існує одностай-
ності у його тлумаченні. 

В узагальненому вигляді людський фактор визна-
чається як сукупність основних соціальних якостей 
людини, які історично склалися в суспільстві, а саме: 
ціннісні орієнтири, моральні принципи, норми пове- 
дінки, життєві плани, рівень знань та інформованості, 

характер трудових та соціальних навичок, установки та 
уявлення про особисто значимі елементи соціального 
життя — соціальну справедливість, про права і свободи 
людини, про громадянський обов’язок. 

Обґрунтуванням значущості людського фактору 
займалися всесвітньо відомі класики менеджменту — 
Е. Демінг, Дж. Джуран, К. Ісікава, К. Меллер, Б. Сміт, 
Г. Тагуті, А. Фейгенбаум, В. Шухарт та інші. В управ-
лінні людський фактор визначається як фактор, який 
повґязаний з різноманітними ролями людини при ви-
рішенні завдань управління і повинен враховува- 
тися вченими при розробці засобів вирішення таких  
завдань (моделей, методів, математичного апарату, ме-
тодологій, комп’ютерних засобів тощо). У даному ви-
падку, мова йде про фактор, який, по-перше, обумов- 
лений різноманітними ролями людини в життєвому 
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циклі створення і практичного застосування розроб-
лених засобів вирішення завдань управління, по-
друге, впливає на практичне значення і адекватність 

практичного застосування теоретичних результатів 
[40, с. 19]. Учені по-різному трактують сутність тер-
міну «людський фактор» (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Підходи до визначення терміну «людський чинник» 
Автори Визначення

Абсава Н. Д. «Людський чинник» треба розглядати не як спільну, а як специфічну категорію пев-
ного способу виробництва, а саме такого суспільства, в якому людина розглядається 
не лише як головна продуктивна сила, як передумова й активний елемент вироб-
ництва, а як одночасно початковий і кінцевий пункт усього суспільного руху, як його 
активний початок і кінцевий результат, як головний засіб і дійсна мета суспільного 
виробництва [41, с. 44-45]

Бабосов Є. М. Людський фактор — це цілісна система соціальної діяльності, направленої на зміну, 
розвиток і вдосконалення суспільства та умов життєдіяльності самої людини [42, с. 28]

Васильченко В.С.,  
Гриненко А.М.,  
Грішнова О.А.,  
Керб Л.П. 

Категорія «людський фактор» являє собою людей на підприємстві, в організації, уста-
нові або фірмі, які поєднані у процесі трудової діяльності. Структурно — це є особис-
тість, робоча група, трудовий колектив, від діяльності якої залежить вектор впливу на 
виробничі процеси [33] 

Заславська Т. І. Людський фактор «це система взаємодіючих, що займають різне положення класів, 
шарів і груп, діяльність і взаємодія яких забезпечує прогресивний розвиток суспіль-
ства» [43, с. 35] 

Ільїн А. І. 
 

Людський фактор — спільне поняття, властиве кожному суспільному устрою. Люд-
ський фактор — категорія не економічна, а соціологічна, оскільки містить у собі весь 
спектр взаємин у суспільстві [44, с. 11]

Рижко Н. І. Структура поняття «людський фактор» включала в себе наступні основні елементи: 
соціально-класові риси радянської людини, її ідейно-моральні та професійно-трудові 
якості, а також духовне багатство і фізичну довершеність Важливе місце в структурі 
людського фактору займали також ідеологічні процеси суспільства [45, с. 3] 

Антоненко В. Г. Людський фактор поставав як вираження діяльнісної сутності людини, активний дія-
льнісний прояв, реалізація людиною її інтересів, здібностей, світоглядних і ціннісних 
установок, творчої енергії та волі в здійсненні суспільних цілей і завдань [46, с. 91]

Меликьян Г. Г.,  
Колосова Р. П. 
 

Людський фактор — це складний комплекс процесів і явищ суспільного буття, образ 
життя, що відображає характер і ступінь задоволення різних соціальних потреб, їхню 
динаміку в сфері праці, побуту, міжособистісного спілкування, сімейних відносин 
тощо [47] 

Складено автором на основі джерел [33; 41-47]. 

 
На нашу думку, людський фактор варто розгля-

дати як прояв усієї сукупності особистісних якостей 
людини, які впливають на її трудову активність. Це 
поняття вказує на вирішальну роль людини в процесі 
виробництва. У структурному плані людський фак-
тор — це, насамперед, особа, робоча група, трудовий 
колектив. Крім того — це колективний суб'єкт су- 
спільного життя, що має соціальну, демографічну, 
економічну й політичну структуру, взаємодію елемен-
тів якої забезпечує розвиток суспільства. 

Виникнення категорії людського капіталу форму-
валось як інтегральне соціальне й економічне поняття 
і тому набуло багатофакторного характеру. А. Сміт 
уперше відмітив, що людину слід розглядати з позиції 
капіталізації її праці: як носія і капіталу і вартості [48]. 
Д. Рікардо стверджував, що через нестачу освіти в усіх 
прошарках населення країни мають різний рівень  
розвитку [49, с. 449]. А. Маршалл підкреслював, що: 
«знання — один із потужних двигунів виробництва...» 
[50, с. 400].  

Як самостійний напрямок економічного дослід-
ження «теорія людського капіталу» була сформована 
тільки в 50-60-ті роки ХХ ст. завдяки роботам «чи- 
казької школи» Т. Шульца та Г. Беккера, Б. Вейс-
брода, Дж. Мінцера та інших. Термін «людський капі-
тал» був запропонований американським економістом 
Теодором Шульцем у 1961 р., лауреатом Нобелівської 
премії (1979 р.), який стверджував, що в людський ка- 
пітал, так само як в інші види капіталу, необхідно 

здійснювати інвестиції, що сприятиме підвищенню  
рівня продуктивності праці і, відповідно, збільшенню 
добробуту суспільства. Формування людського капі-
талу Т. Шульц вбачав у розвитку здібностей та знань, 
які надаються шкільною освітою, навчанням на робо-
чому місці, зміцненням здоров'я і зростаючим запасом 
економічної інформації [51, с. 9]. 

У ході розвитку методів та інструментів дослід-
жень людського капіталу понятійно-категорійний апа-
рат еволюціонував (табл. 5).  

Найбільш точним вважаємо визначення Д.П. Бо-
гині, яке розширює та поглиблює загальне розуміння 
категорій «робоча сила», «трудові ресурси», «людський 
фактор» «трудовий потенціал», оскільки якості пра- 
цівника не обмежуються лише здатністю до праці та 
вимогами до працездатного віку, а й розглядаються як 
«запас», від якого його власник отримує прибуток. Од-
нак збільшення додаткової вартості його власника  
відбувається в разі не лише наявності, але й викорис-
тання своїх здібностей у трудовому процесі.  

Крім того, вважаємо, що правильним є той факт, 
що людина не тільки генерує доход, надаваючи су- 
спільству матеріальну користь, але і здійснює певну 
соціальну, культурну, виховну діяльність, яка впливає 
на формування духовно-моральних якостей окремої 
особистості та суспільства у цілому. Тому результатом 
функціонування людського капіталу буде також соці-
альна користь, збільшення національного багатства 
країни. 
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Таблиця 5 
Характеристика терміну «людський капітал» 

Автори Визначення
Беккер Г. С. 
 

Людський капітал — це сукупність природжених здібностей та отриманих знань, нави-
ків, мотивацій, доцільне використання якої сприяє збільшенню доходу (на рівні інди-
віду, підприємства або суспільства) [52, с. 162]

Биченко Ю. Г. Виділяє у складі людського капіталу культурний капітал [53]
Богиня Д. П. 
 

Людський капітал — це сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопи-
чений людьми певний запас здоров’я, знань, навичок, мотивацій, який цілеспрямовано 
використовується в тій чи іншій сфері суспільного виробництва, сприяє зростанню про-
дуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів (заробітків) його 
власника [54] 

Близнюк В. В. 
 

Людський капітал — це система характеристик, які визначають здатність людини до 
творчої праці з метою створення товарів, послуг, доданої вартості, тобто якості робочої 
сили індивідуума, сукупного працівника підприємства, країни, що знаходять прояв у 
процесі розширеного відтворення [55]

Воронкова В. Г. 
 

Під людським капіталом розуміються знання, навики і здібності людини, які сприяють 
зростанню його продуктивної сили [56] 

Грішнова О. Людський капітал характеризується сукупністю продуктивних здібностей, особистих рис 
і мотивацій індивідів, які сформувалися внаслідок інвестицій, що сприяє підвищенню 
продуктивності праці, зростанню доходів як свого власника, так і національного доходу 
країни [57, с. 16-17] 

Н. Голікова  Людський капітал — це вартість запасу здібностей, досвіду і знань, залученого до сис-
теми господарювання і капіталізованого на основі відносин найму, здатного приносити 
прибуток [58, с. 9] 

Едвін Дж Долан  Людський капітал — це капітал у вигляді розумових здібностей, отриманий через фор-
мальне навчання чи освіту, або через практичний досвід [59, с. 250] 

Дьомін П. Людський капітал — це природжений, сформований в результаті інвестицій і накопиче-
ний визначений рівень здоров’я, освіти, навичок, здібностей, мотивацій, енергії, куль-
турного розвитку, як конкретного індивіду, групи людей, так і суспільства в цілому, які 
доцільно використовуються в тій чи іншій сфері суспільного відтворення, сприяють еко-
номічному росту та впливають на розмір доходів їх володаря [60] 

Кокарєв І. А. Людський капітал — це сукупність творчих здібностей, особистісних якостей та мотива-
ції індивідів, які знаходяться в їх власності, накопичуються за рахунок інвестицій та 
використовуються в тій чи інший сфері суспільного виробництва на протязі усього пе-
ріоду трудового життя робітників з метою отримання ними у майбутньому більшого 
доходу [61, с. 25] 

Кротова Н. В. Пропонує включати в структуру людського капіталу не тільки здібності людей до про-
дуктивної праці, але й соціальні, психофізичні, культурні здібності людини [62]  

Мерзляк А. В.,  
Михайлов Є. П,  
Корецький М. Х.,  
Михайлова Г. О. 

Людський капітал становить сукупність якостей, які визначають продуктивність, і є дже-
релом доходу для людини, родини, підприємства й суспільства. Такими якостями вва-
жають здоров’я, природні здібності, освіту, професіоналізм [37] 

Нєстєрова Д. В. 
 

Людський капітал — це ринкова категорія, що є відображенням тих здібностей людини, 
які мають (повинні знайти) попит на ринку праці [63]  

Нікітіна І. А. Людський капітал організації — реалізований у процесі праці трудовий потенціал лю-
дини. Вважає, що у визначені людського капіталу необхідно зробити акцент на зростанні 
національного багатства країни [64]

Прукінська Е. В.,  
Переверзєва А. В.  
 

В економічній теорії під людським капіталом у найширшому сенсі розуміють сукупність 
притаманних кожній людині знань, навичок, здібностей і кваліфікацій носіїв робочої 
сили, які можуть бути використані нею у виробничих чи споживчих цілях. Він єдиний 
з-поміж ресурсів має здатність оновлюватися, вдосконалюватися, розвиватися [65]

Фішер С. Людський капітал — це ступінь утіленої у людині спроможності приносити дохід. Люд-
ський капітал включає природжені здібності, талант, освіту, набуту кваліфікацію [66, 
с. 303]

Шевчук Л. Т. 
 

Людський капітал — це частина сукупних знань, здібностей і кваліфікацій носіїв робочої 
сили, яка здатна приносити дохід, тобто, яка використовується для виробництва товарів 
і послуг [67] 

Складено автором на основі джерел [37; 52-67; 98; 99]. 

Що стосується «потенційної складової», то вона 
має прояв у концептуальному обґрунтуванні потенці-
алу (наявності у будь-кого або будь-чого (окремої лю-
дини, громади, підприємства, галузі, регіону, держави) 
явних та неявних можливостей або здатності діяти у 
відповідних сферах). 

Деякий час при тлумаченні «людського капіталу» 
зверталися саме до категорії «людський потенціал». 

Деякі автори не тільки встановлювали зв'язок між 
ним, але й ототожнювали їх: як «сукупність втілених у 
них потенціальних можливостей» [68], «комерційна 
реалізація людського потенціалу» [69], «реалізований у 
рамках професійної діяльності людський потенціал» 
[70, c. 52].  

Справедливо відмічає І.І. Смирнова, що «накопи-
чення та ефективне використання людського капіталу 
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виступає в якості стратегічного ресурсу сталого роз- 
витку економіки та суспільства в цілому» [71, с. 198]. 

Деякі дослідники вважали, що «людський потен-
ціал» є більш ємним поняттям порівняно з «людським 
капіталом» [71, с. 13], бо прояви людського капіталу 
піддаються спостереженню і виміру, а характеристики 

людського потенціалу багато в чому перебувають за 
межами видимого процесу.  

У вітчизняній економічній науці склалася низка 
визначень поняття «людський потенціал» на різних  
рівнях: індивідуальному (особистісному), мікро- 
(суб’єкт господарювання) та макрорівнях (табл. 6).  

 
Таблиця 6 

Контент-аналіз поняття «людський потенціал» 
Автори Визначення

Індивідуальний рівень
Газарян С. В. 
 

Людський потенціал індивіда — частково є чимось даним йому від народження та значною 
мірою формується і розвивається у процесах соціалізації особи [72, с. 16] 

Безтелесна Л. Людський потенціал — це здібності, можливості й потреба людей працювати, сукупність 
різних їх якостей, що визначають особистість, як фізичних, так і духовних [73, с. 9] 

Амоша О.,  
Антонюк В., 
Новікова О. 

Людський потенціал — це високі якісні характеристики людини, її можливість прожити 
тривале та благополучне життя, головний елемент національного багатства та провідна 
мета суспільного розвитку [74, с. 16]

Пирожков С. Людський потенціал — це системне утворення, зміст і функції якого розкриваються у 
процесі взаємозв’язку і взаємодії його складових, реалізація яких у ході життєдіяльності 
призводить до певних досягнень людини, що мають соціальну значимість [75, c. 17] 

Семів Л. Людський потенціал — це здібності людини, що не залежать від рівня їх використання в 
матеріальному або нематеріальному виробництві [76, с. 31]  

Мочерний С. В 
 

1. Людський потенціал — це міра втілених у людині природних здібностей, таланту, рівня 
освіти, кваліфікації та їх здатність приносити дохід. 
2. Людський потенціал також включає стан здоров’я та якість харчування» (Світовий 
банк). 
3. Людський потенціал включає освіту, професійний досвід, фізичний стан, здатність до 
виживання, інші характеристики, що забезпечують продуктивність і самозабезпеченість 
людей (ООН) [77, с. 216]

Яковенко Р. В. 
 

Людський потенціал — це єдність продуктивних якостей людини та її освітньо-інтелекту-
альних, соціально-психологічних та духовних рис, що відіграють зростаючу роль у ви-
робництві та в суспільному житті [78, с. 10] 

Макрорівень
Близнюк В. Людський потенціал — це сукупна здатність суспільства до освоєння і осмислення світу, 

накопичення знань, створення на цій основі інтелектуальних продуктів та системи прий-
няття, переробки, використання, відтворення і передавання інформації [79, с. 31] 

Богиня Д. Людський потенціал — це поняття, яке, будучи близьким по змісту до таких понять як 
трудовий або виробничий потенціал, визначає більш широкий спектр соціально-демогра-
фічних і трудових відносин у суспільстві [80, с. 58]

Порохня В. Людський потенціал — це можливий рівень досягнення економікою країни бажаних тем-
пів економічного зростання з використанням наявного людського та інтелектуального 
капіталу [81, c. 50]  

Закірова Д. І. 1. Людський потенціал економіки — це накопичені населенням запаси духовного і фі-
зичного здоров’я, професійної і загальноосвітньої компетентності, підприємницького хи-
сту (настрою), громадянської і творчої активності, що реалізується в різних сферах діяль-
ності, а також в рівні і структурі потреб. 
2. «Людський потенціал — це найбільш активна і динамічна компонента інтелектуальних 
можливостей відтворення, що представляє собою (виробничу) силу, яка створює та реа-
лізує інновації виробничого і організаційного характеру [82, с. 21, 26] 

Стефанишин О. Людський потенціал — це сукупність наявних або природних здібностей до інтелектуаль-
ної, творчої, розумової, економічної, культурної діяльності з метою індивідуального та 
суспільного розвитку [83, c. 69]  

Замараєв А. В. 1. Людський потенціал — це складна соціально-економічна система 2. Людський потен-
ціал — це універсальна соціологічна категорія, яка може застосовуватися для порівняль-
ного аналізу, визначення рівня суспільних трансформацій (характеристика соціальної мо-
гутності країни з урахуванням чисельності її населення), оцінки динаміки розвитку соці-
альних систем (окремих товариств, спільнот, регіонального та муніципального соціуму, 
соціальних організацій та організаційних соціальних груп). Але суспільний розвиток не-
обхідно, насамперед, оцінювати за змінами у самій людській сутності [84; 85] 

Трубич С. Людський потенціал — це наявні в даний момент чи в майбутньому людські можливості, 
які можуть бути використані в будь-якій сфері суспільнокорисної діяльності для досяг-
нення поставленої мети [86, c. 192]  

Шаульська Л. Людський потенціал — сукупна здатність певної людської спільноти (народу, територіа-
льної громади, трудового колективу підприємства тощо) і окремої людини до економічної 
і соціальної діяльності та розвитку [87, с. 93-94] 

Складено автором на основі джерел [72-87]. 
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За даними табл. 6 можна визначити, що спільна 
риса всіх наведених визначень полягає в комплексно-
сті розуміння людського потенціалу, намаганні відо-
бразити його багатосторонню структуру. Проте слід 
відмітити, що деякі дослідники виділяють тільки одну 
сторону людського потенціалу. Так, В. Порохня та  
В. Приймак відображають лише інструментальні по- 
гляди на дане поняття, ототожнюючи його з людським 
капіталом [81, с. 31], що дозволили виокремити кон- 
структивні елементи людського капіталу із задіянням 
терміну «людський потенціал» і сприймаються неаде-
кватно змісту їх уведення у визначення. 

Перелічені категорії характеризують комплекс — 
джерела, можливості й ресурси живої праці на різних 
рівнях: людини, групи людей, міста, району, регіону, 
країни, але з різних поглядів та в різні епохи. На За-
ході категорії «робоча сила», «трудові ресурси», «люд-
ський капітал», «людський потенціал» нерідко вжива-
ють як тотожні, з чим ми не погоджуємося. 

Найбільш придатним для визначення категорії 
«людський потенціал території» вважаємо визначення 
Л.В. Шаульської, яка справедливо відмічає, що «це 
здатність певної людської спільноти до економічної  
і соціальної діяльності та розвитку» [39].  

Квінтесенцію наукової концепції щодо сутності 
категорії «людський потенціал території» складають 
положення, які визначені на основі критичного ана-
лізу: 

1. «Людський потенціал території» характеризує 
новий ступінь у розвитку людини. Людина як носій ро-
бочої сили володіє не лише здібностями до праці, а й 
іншими, задіяння яких обумовлюється наявністю різ-
них сфер життєдіяльності. Тому наявні людські мож-
ливості на конкретний момент часу чи в перспективі, 
які потенційно можуть бути використані в будь-якій 
сфері суспільно корисної діяльності для досягнення 
поставленої мети, ідентифікують із людським потен-
ціалом. Поряд із виробничими можливостями людини 
дедалі зростаючу роль відіграють інтелектуальні, соці-
альні, психологічні та культурні якості, тобто людські 
риси.  

2. «Людський потенціал території» є більш об’єм-
ною категорією. Порівняно з трудовим потенціалом 
носіями людського потенціалу є все населення країни 
незалежно від працездатного, а носіями першого є ви-
ключно працездатні особи. Порівняно з людським ка-
піталом людський потенціал включає економічні від-
носини, пов’язані не тільки з тими елементами, які 
здатні створювати нову вартість чи приносити додат-
ковий прибуток, а й тими, що приводять до певних 
досягнень людини, що мають не матеріальну, а соціа-
льну значимість. Тобто людський капітал виступає як 
конкретна історична форма функціонування і реаліза-
ції людського потенціалу. 

3. «Людський потенціал території» — категорія 
поведінкової економіки, що дістає прояву відносно інди-
віда, а не суспільства загалом. Так, Н. Римашевська за-
значає, що людський потенціал не ідентифікується з 
обсягами виробництва і відповідним рівнем доходу, а 
тільки з можливостями людського вибору, які з його 
набуттям суттєво розширюються [87, с. 33].  

4. «Людський потенціал території» — поліеле- 
ментна категорія. За своєю структурою людський по-
тенціал території включає в себе потенціали-елементи, 
в сумі отримуючи властивості, якими не володів не 

один з них до цього. Людський потенціал може слу-
жити характеристикою, як самих великих систем, так 
і дрібних, локальних. Але при цьому людський потен-
ціал кожної з дезагрегованих підсистем не функціонує 
ізольовано, замкнуто. Спостерігається процес взаємо-
проникнення потенціалів, «метаболізму» їх окремих 
складових, що приводить до збільшення рівня люд- 
ського потенціалу кожної підсистеми. Підсистемами 
людського потенціалу території (регіону, країни) ви-
ступають потенціали за структурними елементами. Іс-
нує і зворотний зв’язок — величина людського потен-
ціалу території (регіону, країни) багато в чому визна-
чається рівнем і структурою складових елементів люд-
ського потенціалу території, що входить до складу пер-
шої (міст, регіонів). 

5. «Людський потенціал території» схильний до 
зношення. Фізичне зношення має місце внаслідок не-
досконалості пам’яті, старіння людини, смерті тощо, а 
моральне зношення — внаслідок старіння знань лю-
дини. 

6. «Людський потенціал території» може втрача-
тися внаслідок мінливості умов її розвитку. Загрози 
втрати вартісної форми людського потенціалу пов’я-
зано із стихійним, нерегульованим переміщенням 
людського капіталу з однієї території до іншої внаслі-
док непередбачених явищ економічного, соціального 
чи політичного характеру [88]. 

7. «Людський потенціал території» залежить не 
тільки від рівня інвестування в людський капітал, а й 
від умов його реалізації. Зокрема, С. Злупко зазначає, 
що ідентичні обсяги інвестування в різних країнах не 
приносять ідентичних економічних ефектів. Це пояс-
нюється тим, що за межами визначення людського ка-
піталу залишаються ряд інших вимірів людини, таких 
як таланти і обдарування, вроджені здібності, психо-
логічні особливості, менталітет, духовність, соціальні 
відносини тощо [74, с. 13]. 

8. «Людський потенціал» — найінертніша характе-
ристика території. Т.І. Заславська відмічає, що інерт-
ність людського потенціалу системи закріплена в та-
ких фізичних і духовних якостях громадян, значна ча-
стина яких залежить від генофонду країни, умов соці-
алізації нових поколінь і особливостей національної 
культури. Характер менталітету, структура цінностей, 
типи особистостей відносно слабо змінюються протя- 
гом життя людей, значною мірою передаються від по-
коління до покоління [43, с. 12].  

Отже, систематизуючи наведені дефініції люд- 
ського потенціалу та виділені основні положення, 
пропонуємо розуміти під людським потенціалом тери-
торії сукупну здатність людської спільноти території до 
економічної, соціальної, інноваційної діяльності, потен-
ційно спроможних приносити дохід в умовах невизначено-
сті та високої динаміки розвитку, рівень якого обумовле-
ний економічними, політичними, соціально-культурними, 
екологічними, технологічними, ціннісними чинниками. 

Змоделюємо процес формування і розвитку люд-
ського потенціалу території та його трансформаційні 
перетворення (рис. 2). 

Таким чином, поняття «людський капітал» досить 
об’єктивно введено у вжиток для характеристики пе-
рехідної форми трудового потенціалу з пасивної фази 
в активну, коли людина реально реалізує свої сукупні 
продуктивні здібності (здоров’я, знання, навички, мо-
тивації до праці та ін.) у виробничому процесі. 
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Рис. 2. Стадії розвитку людського потенціалу території 

Складено автором на основі джерела [89]. 

 
За умови правильної розстановки акцентів стає 

зрозумілим, що в первинній фазі, тобто до першої  
трансформації набуті і розвинені здібності та компе- 
тенції виступають на ринку праці лише як людський 
потенціал. Під час першої трансформації (залучення 
до трудової діяльності) людський потенціал транс- 
формується в людський капітал, тобто становиться 
здатним створювати продукт і приносити дохід. Але 
слід ураховувати й те, що трансформація людського 
потенціалу території в людський капітал на цьому не 
завершується — здійснюється розвиток людського ка-
піталу (та людського потенціалу) через різні форми за-
діяння людського потенціалу території в процеси про-
дукування товарів і послуг з набуттям досвіду та роз-
витком здібностей, навичок, нових знань. 

І на останній стадії людський капітал самовдоско-
налюється. Зі зростанням доходів закономірно форму-
ються стимули, зацікавленість робітника, а часом і робо-
тодавця, в отриманні додаткових знань, нагромадження 
нового запасу навичок, мотивацій, тобто в нарощуванні 
людського капіталу. Людина починає отримувати дохід 

від інвестицій в себе шляхом відкриття власного бізнесу 
(прирощений капітал) або отримання пенсії. 

Якщо людина вибула з процесу виробництва з  
різних причин і не використовує свої знання, здібно-
сті, професійні навички, то людський капітал набуває 
форми людського потенціалу. Обов’язковою умовою 
використання людського капіталу є практична реалі-
зація працівником своєї здатності до праці в суспі-
льно-корисній діяльності, бо «здатність до праці… є 
ніщо, оскільки вона не продана» [90, с. 197]. 

Б.Г. Юдін підкреслює, що людський потенціал не 
зводиться до суми потенціалу його індивідуальних но-
сіїв [91,  с. 47-54]. На його думку, при наявності по- 
тужних спрямованих — як внутрішніх, так і зовнішніх 
факторів — відбувається сумарний ефект їх взаємодії. 
Ця дія істотно перевершує ефект кожного окремого 
компонента у вигляді їх простої суми, тобто в системі 
відбувається ефект синергії людського потенціалу. 
Зворотне також правильне: яскраві і сильні особис- 
тісні потенціали системи «згорають» в неефективному 
середовищі. 
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Фактично з цим також погоджується і І.В. Собо-
лєва, але на її думку, якщо сукупний людський по- 
тенціал не сума індивідуальних потенціалів, то сукуп-
ний людський капітал [92, с. 7] визначається арифме-
тичною дією.  

Від онтологічних уявлень про людський потен-
ціал території, його природи, структури, рівнів зале-
жать стратегії його формування і використання. Вва-
жаємо, що в сукупному людському потенціалі терито-
рії можна виділити види потенціалів, кожен з яких іс-
нує відносно незалежно від інших, але в певних обста-
винах може взаємодіяти з ними. 

Так, О.І. Іванов виділяє чотири складових люд- 
ського потенціалу: особистісний потенціал; груповий 
(потенціал соціальних груп, колективів, діяльність 
яких здійснюється в організаційних рамках в обмеже-
ному соціальному просторі); потенціал різних соціаль-
них спільнот (соціально-демографічних, соціально-те-
риторіальних, соціально-професійних, соціально-кла-
сових, життєдіяльність представників яких не регла- 
ментується формальними і неформальними організа-
ційними рамками і протікає в різних точках, полях со-
ціального простору); людський потенціал всього насе-
лення країни як особливого роду соціальної цілісності 
[93, c. 33].  

А.Б. Докторович, використовуючи кола Ейлера, 
відмічає, що соціальний потенціал включає в себе 
людський потенціал, який, в свою чергу, містить у 
своєму ядрі трудовий потенціал, а трудовий потенціал 
складається з взаємопроникаючих інтелектуального, 
культурного і фізичного потенціалів [94].  

Даний підхід має явний економічний ухил, не ви-
вчаючи людський потенціал з урахуванням індивідуа-
льно-особистих здібностей людини, що розкрива-
ються не тільки в трудовій діяльності, але і в її повсяк-
денному житті, творчій і духовній діяльності, що не 
входять в сферу трудового потенціалу. Крім того, за-
лишаються нерозкритими поняття інтелектуального, 
культурного і фізичного потенціалів.  

В.М. Петров виробляє спробу вивчення та оцінки 
«духовного потенціалу», який розглядає як сукупність 
естетичного, художнього, соціально-морального та ін-
ших потенціалів [95].  

Б.Г. Юдін розглядає людський потенціал як від-
носну величину, що визначається характеристиками 
самого цього об'єкту — внутрішніми і зовнішніми. Він 
підкреслює, що людський потенціал формується, роз-
вивається в процесі соціалізації особистості [96; 97]. 
За концепцією Б.Г. Юдіна людський потенціал визна-
чається як сукупність якостей людини і суспільства, 
здатних проявитися в сприятливих умовах або зали-
шитися прихованими, якщо в них немає потреби. 

У цілому дослідники сходяться в трактовці люд-
ського потенціалу як сукупності духовних, інтелекту- 
альних, інноваційних, соціокультурних та біолого- 
фізичних властивостей, здібностей і ресурсів окремої 
особистості, соціальної групи або суспільства в ці-
лому, які у них вже сформовані або формуються, але 
ще не реалізовані в практичній діяльності. В залежно-
сті від зовнішніх і внутрішніх факторів вони можуть 
бути використані і служити суб'єктом змін або ж зали-
шитися прихованими. 

На нашу думку, представлені думки можна узага-
льнити і сформулювати в найбільш повну картину 
структури людського потенціалу території, складо- 

вими якої є інноваційний, інтелектуальний, трудовий 
і культурний типи потенціалу (рис. 3).  

Кожен тип потенціалу, формуючись і розвива- 
ючись в створених для нього сприятливих умовах, 
сприяє розвитку інших елементів системи. 

Висновки. Таким чином, на основі аналізу та уза-
гальнення наукових підходів до визначення людського 
потенціалу розкрито теоретико-методологічні основи 
його дослідження в контексті трансформації його ролі 
та соціально-економічної сутності. Обґрунтовано ос-
новні положення людського потенціалу території та 
визначено, що він є джерелом, метою і суб'єктом сус-
пільного розвитку в умовах нової економіки.  
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Інноваційний потенціал

обумовлена новаційними властивостями, мотивацією до пошуку 
нових рішень, інтелектуальним потенціалом здатність до створення 
та запровадження нового знання, перетворення результатів наукової 
або науково-технічної діяльності в інновації та їх ефективному 
використанню

Інтелектуальний потенціал

здатність до постановки цілей і пошуку засобів їх реалізації, без чого 
предметна діяльність неможлива. Даний елемент включає в себе рівень 
освіти населення і потенціал основних видів діяльності, пов'язаних з його 
життєзабезпеченням та розвитком, - виробничий, науково> технічний та ін. 
Рівень і якість освіти населення визначають можливості здійснення 
необхідних видів діяльності 

Трудовий потенціал 

сформована у взаємодії із соціальним середовищем загальна система 
потреб, здібностей і готовностей індивідів і спільнот виконувати 
діяльності, що створюють різноманітні індивідуально і соціально 
значущі продукти і послуги, незалежно від того, де ці діяльності 
можуть здійснюватися. Адже трудовий потенціал реалізується не 
тільки в сфері основної зайнятості людини і спільнот, а й в інших 
сферах 

Культурний потенціал 

сукупність потенційних можливостей в області людської діяльності, 
пов'язаних з самовираженням людини, проявом його суб'єктивності 
характеру, ціннісних орієнтацій, компетентностей, навичок, умінь і 
знань, вміння відповідати культурним зразкам або змінювати їх, 
розвинена особистісна відповідальність, здатність до створення, 
трансляції і відтворення, зміни культурних норм, уявлень, зразків Це 
також потреба, здатність і готовність до освоєння і використання 
основних і специфічних патернів поведінки і мислення 

Відтворювальний потенціал

сформована у взаємодії із соціальним середовищем система потреб, 
здібностей і готовностей індивідів і спільнот забезпечувати 
продовження їх «роду», їх життя від одного покоління до іншого та 
протягом довгих років підтримувати гарне здоров'я (фізичне і 
психічне) і хорошу працездатність 

 
 

Рис. 3. Структура людського потенціалу території 

Сформовано автором. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ СТВОРЕННЯ НОВОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ 

 
Вступ. Одним з важливих факторів впливу на еко-

номічний розвиток країни є рівень здоров’я населення 
працездатного віку. Здорова людина — це майбутній 
інтелектуальний та трудовий потенціал держави, що є 
запорукою ефективної репродукції нації та підтримки 
природного поповнення трудових ресурсів країни.  

На ринку праці України відмічається тенденція 
попиту на кваліфікованих спеціалістів, які пов’язані з 
інтелектуальною роботою. У більшості випадків «пра-
ця в офісі» може призводити до комплексу проблем зі 
здоров’ям, однією з яких є порушення кровообігу та 
застою крові в гемороїдальних вузлах. За даними ме-
дичної статистики в Україні просліджується стрімке 
зростання відсотка хворих, що мають патології ано- 
ректальної зони серед людей працездатного віку [2]. 
Причинами цього явища є спосіб життя сучасної лю-
дини, що призводить до незбалансованого харчу-
вання, зменшення фізичної активності та несвоєчас-
ного лікування вже наявних захворювань.  

Велика варіабельність симптоматичного прояву 
патологічних процесів при захворюваннях аноректаль-
ної зони потребує призначення ефективного ліку-
вання групами препаратів з різною фармакологічною 
активністю. Так, на перших стадіях захворювання,  
можливе комплексне медикаментозне лікування без-
рецептурними групами препаратів. В залежності від 
етапу хвороби та основних симптомів використовують: 
антикоагулянти (при геморої неускладненої форми на 
початковій стадії), місцеві анестетики (виражений бо-
льовий синдром), кровозупинні та ангіопротекторні 
засоби, антибіотики широкого спектру дії, нестероїдні 
протизапальні засоби чи антисептики (при запальному 
процесі), глюкокортикостероїди [1]. Для покращення 
результативності лікування цими групами препаратів  
найбільш доцільним є проведення терапії саме у місці 
розвитку патологічного процесу [2]. Тому, важливим є 
використання ректальних лікарських форм, що мо-
жуть покращити показник біодоступності та підсилити 
фармакологічний ефект. 

На фармацевтичному ринку України лікарські 
форми для лікування захворювань аноректальної зони 
представлені широким асортиментом: мазі, капсули, 
гелі, але своєї актуальності не втрачають й супозиторії. 
Позитивні аспекти даної лікарської форми дозволяють 

підвищити терапевтичний ефект при лікуванні та 
отримати швидку дію для усунення симптомів захво-
рювання [4]. 

Метою роботи є маркетингове дослідження лікар-
ських засобів (ЛЗ), які представлені на фармацевтич-
ному ринку України і застосовуються для лікування 
захворювань аноректальної зони.  

Матеріли та методи. Дослідження проводилось 
згідно контент-аналізу офіційних джерел інформації 
серед препаратів, що дозволені до використання на те-
риторії України. Як основний матеріал дослідження 
використовувались дані Державного реєстру лікар- 
ських засобів України та довідника «Компендіум 
2018 — лікарські препарати» для наступного графіч-
ного, системного аналізу та з отриманням пояснень та 
висновків [6]. Дослідження фармакоекономічних по-
казників здійснювалось методом рентабельності лікар-
ських засобів за грошовими показниками. 

Результати дослідження. На підставі проведених 
досліджень було встановлено, що лікування зазначе-
них патологій проводиться в залежності від стадії та 
форми хвороби. За анатомо-фізіологічною структурою 
захворювання аноректальної зони можна віднести до 
групи патологій кишківника, поширеність яких серед 
працездатного населення України представлена на 
рис. 1.  

Як видно з результатів дослідження, найбільш 
розповсюдженими є патології прямої кишки (геморой, 
проктит), що займають частку в 43,1% серед усіх до- 
сліджених випадків. Функціональні порушення киш-
ківника та дивертикульоз мають майже однакову роз-
повсюдженість та займають частку приблизно в 20%. 
Отримані дані вказують на доцільність створення  
ефективного лікарського препарату для лікування ге-
морою та проктиту.  

Дослідження щодо визначення патологічних про-
цесів, на корекцію яких повинна бути направлена ме-
дикаментозна терапія, дозволило зробити висновки, 
що найчастішими симптомами прояву даних патологій 
є біль, кишкові кровотечі та діарея. Ступінь вираже-
ності симптомів залежить від етапу розвитку захворю-
вання та функціонального стану організму людини. 
Таким чином, при аналізі отриманих даних була вста-
новлена необхідність створення комбінованого препа- 
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Рис. 1. Розподіл патологій кишківника за відсотком поширеності серед працездатного населення України [1] 
 

рату для лікування захворювань аноректальної зони 
[2]. 

Аналіз асортименту лікарських засобів, які вико-
ристовуються для лікування захворювань аноректаль-
ної зони, показав, що згідно ATC-класифікації у тера-
пії даних патологій застосовують: кортикостероїди 
(С05АА), місцеві анестетики (С05AD), інші засоби для 
лікування геморою та анальних тріщин (С05АХ) [6]. 
Результати дослідження Державного реєстру лікар- 

ських засобів дозволяють стверджувати, що сумарна 
кількість препаратів, зареєстрованих на території Ук-
раїни станом на червень 2019 року серед груп С05АА, 
С05AD та С05АХ налічує 117 лікарських засобів [3]. 
Вивчення їх варіабельності дозволило зробити висно-
вок, що препарати для лікування захворювання ано-
ректальної зони на фармацевтичному ринку України 
існують в 10 різних лікарських формах (рис. 2).  

 
Рис. 2. Розподіл лікарських засобів, що використовуються для лікування захворювань аноректальної зони,  

згідно їх лікарської форми [3] 
 
Було встановлено, що найбільш розповсюдженою 

є лікарська форма у вигляді гелю (24,79%); супозиторії 
та таблетки займають друге місце за поширеністю з 
часткою препаратів у 17,09 та 17,95% відповідно. Про-
аналізувавши дані, щодо походження країни-вироб- 
ника (рис. 3) було встановлено, що частка препаратів 
закордонного виробництва становить 53,85%, що до-
зволяє стверджувати про доцільність розширення асо-
ртименту даного сегменту фармацевтичного ринку Ук-
раїни.  

Завдяки місцю дії та швидкості настання тера- 
певтичного ефекту ефективною при лікуванні захво-
рювань аноректальної зони є лікарська форма у ви-
гляді супозиторіїв. Тому, нами був досліджений фар- 

мацевтичний ринок супозиторіїв, що відносяться до 
груп С05АА, С05AD та С05АХ. Було встановлено, що 
дана лікарська форма представлена 18 препаратами, 
серед яких частка ЛЗ українського виробництва скла-
дає 50% (рис. 4). Також асортимент представлений за-
кордонними виробниками з Німеччини, Польщі, 
Франції, Сербії та Італії.  

Визначення складу ЛЗ показало, що 65% займа-
ють полікомпонентні засоби з перевагою діючих речо-
вин синтетичного походження (60%). Рослинні ком-
поненти присутні у 25% проаналізованих препаратів, 
частка в 15% приходиться на комбінацію речовин  
рослинного та синтетичного походження (рис. 5). 
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Рис. 3. Співвідношення лікарських засобів, що використовуються для лікування  
захворювань аноректальної зони, згідно походження фірми-виробника [3] 

 
 

 
Рис. 4. Співвідношення супозиторіїв, що використову-
ються для лікування захворювань аноректальної зони, 

згідно походження фірми-виробника [3] 
 

При аналізі фармакоекономічних показників ЛЗ 
у вигляді супозиторіїв груп С05АА, С05AD, С05АХ 
(див. таблицю) було встановлено, що препарати за- 
кордонного виробництва мають більшу вартість по- 
рівняно з вітчизняними аналогами. Так, препарат з 
найбільшою ціною серед наявних у продажу ЛЗ «Пос-
теризан» виробництва Німеччина, має середню вар-
тість в аптеках 276,00 грн, в той час як його україн- 
ський аналог «Проктозол» в середньому коштує 82,11 
грн [5].  

При дослідженні цільової направленості, існу- 
ючих на фармацевтичному ринку України лікарських 
препаратів (див. таблицю) було встановлено, що існує 
лише незначна частка ЛЗ з комбінованою дією, які б 
впливали на всі ланки патогенетичного процесу. Ос-
новний ефект наявних препаратів направлений тільки 
на зняття больового симптому, в той час як практично 
відсутні засоби, які б відновлювали функцію анорек-
тальної зони. 

 

 
Рис. 5. Розподіл супозиторіїв, що використовуються для лікування захворювань аноректальної зони,  

згідно походження основних діючих речовин [3] 
 
Наступним етапом був фармакоекономічний ана-

ліз тактики лікування проктологічних захворювань, 
яка у кожному конкретному випадку ґрунтується на 
оцінці загального стану хворого, виразності болісного 
синдрому і ступені непрацездатності пацієнта, локалі-
зації і ступені важкості захворювання, наявності 
ускладнень (защемлення або тромбоз гемороїдальних 
вузлів), планах пацієнта по лікуванню захворювання 
надалі. Курс лікування, як правило включає комплекс 

препаратів, які забезпечують швидке й ефективне зне-
болення аноректальної зони, зменшення запалення  
і набряку уражених тканин, протидію тромбозу судин; 
розслаблення внутрішнього сфінктера прямої кишки, 
відновлення нормальної резистентності венозних і  
лімфатичних судин, нормалізацію мікроциркуляції у 
зоні ураження тощо. Перелік лікарських препаратів у 
формі супозиторіїв, що застосовуються для лікування 
захворювань аноректальної зони, наведений у таблиці. 
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Аналіз рентабельності, що застосовувався у даній 
роботі, є аналітичним методом, що порівнює тактику 
лікування з вигодою або економічними витратами, які 
виражені у грошовому еквіваленті [7]. Даний метод був 
використаний для оцінки курсів лікування безрецеп-
турними препаратами, оскільки терапія в умовах ста-
ціонару передбачає наявність інших критеріїв швидко-
сті та ефективності настання терапевтичного ефекту. 
Отримані результати свідчать, що згідно рекомендацій 
до застосування препаратів, курс лікування в 1 тиж-
день є раціональним. Аналіз схем лікування свідчить, 
що використання комбінації декількох препаратів з  
різних фармакологічних груп значно підвищує зага-
льну вартість та відображає відсутність комплаєнсу. 
Результати дослідження показали, що найменшу се- 
редню ціну має препарат «Беладони екстракт» (15,54 
грн), курс монотерапії якого буде коштувати 31,08 грн. 
Найбільша вартість за монотерапію курсом лікування 
належить представникам групи CO5AA (391,80- 
490,62 грн), що може свідчити про недоступність даної 
групи для широких верств населення України та від-
сутність аналогів з протизапальною активністю за по-
мірну вартість. Аналіз результатів дослідження свід-
чить, про переважаючу більшість препаратів зі знебо-
люючою та протизапальною активністю та повну від-
сутність комбінацій, які б відновлювали функціону-
вання аноректальної зони. 

Отже, отримані результати свідчать про доціль-
ність розробки вітчизняних лікарських засобів, які бу-
дуть більш доступними для населення України, та за-
довольнятимуть високий попит на препарати даної 
групи. 

Висновки. 1. Показано, що маркетинговий аналіз, 
щодо розробки нових ЛЗ для лікування захворювань 
аноректальної зони є значним фактором економічного 
розвитку фармацевтичних підприємств країни. 

2. Проведено аналіз лікарських засобів, що засто-
совуються для лікування захворювань аноректальної 
зони. Досліджено асортимент препаратів за формою 
випуску, походженням фірми-виробника, складом лі-
карської форми, походженням основних компонентів 
та цінової політики. Встановлено, що існує недолік  
ректальних супозиторіїв комбінованого складу, які б 
могли використовуватись для лікування зазначених 
патологій. 

3. Проведено фармакоекономічний аналіз рента-
бельності курсів лікування захворювань аноректальної 
зони різними групами препаратів. Визначено, що пре-
парати CO5AA мають високу вартість за 1 курс ліку-
вання, що може свідчити про недоступність даної 
групи для широких верств населення України. Вста-
новлена відсутність сегменту ринку, що був би пред-
ставлений комбінацією лікарських засобів з ангіопро-
текторною активністю. 

4. На підставі проведених досліджень показана
доцільність та актуальність створення нового лікар-
ського препарату, з комбінованою дією для безпечного 
та ефективного лікування захворювань аноректальної 
зони у вигляді супозиторіїв. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 

 
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України  

«Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів України». 

 
Постановка проблеми. Функціонування транс- 

портно-логістичної системи є стратегічним напрямом 
регіональної економіки, що обумовлено інтенсивним 
розвитком транспортної логістики й формуванням 
єдиного європейського транспортного простору у  
рамках транспортної політики Європейського Союзу 
TEN-T [1-2]. Особливо це актуально в сучасних умо-
вах розвитку економічних районів України з урахуван-
ням їх специфічних особливостей (географічних, де-
мографічних, соціально-економічних, транспортних, 
логістичних тощо).  

Необхідність теоретичного обґрунтування й роз-
робка пропозицій щодо удосконалення інституційного 
забезпечення розвитку транспортно-логістичних сис-
тем у контексті модернізації економіки економічних 
районів України обумовлюють проведення подальших 
досліджень у цьому напрямі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну  
кількість наукових праць провідних вітчизняних і за-
рубіжних учених присвячено концептуальним засадам, 
науково-методичним підходам і практичним рекомен-
даціям з формування транспортно-логістичних систем 
з використанням кластерного підходу. На основі ана-
лізу наукових публікацій узагальнено основні поло-
ження вчених і фахівців з обраної теми: 

обґрунтовано застосування інтегрованого підходу 
до управління ланцюгами поставок та організації ло- 
гістичних процесів [3; 4; 5; 6];  

запропоновано напрями підвищення ефективно-
сті транспортно-логістичної діяльності [7; 8]; 

розроблено теоретико-методологічні засади уп-
равління розвитком ринку логістичних послуг в умо-
вах економіки знань й обґрунтовано концептуальні 
положення інституційного формування національної 
логістичної системи як ієрархії логістичних систем за 
мікро-, мезо- і макрорівнями [9]; 

проаналізовано ключові завдання, напрями та 
пріоритети розвитку транспортного сектору вітчизня-
ної економіки [10]; 

визначено індикатори інноваційного розвитку 
транспортної системи України, їх динаміку та ін- 
тегральний індекс стану інноваційності за кінцевими 
результатами соціально-економічного розвитку для 
подальшого обґрунтування стратегій [11]; 

розглянуто модернізацію транспортної системи 
України на основі поєднання технічних, технологіч-
них та інституційних змін; викладено концептуальні 
положення стратегії розвитку транспортної системи 
України та заходи державної політики її реалізації [12]; 

обґрунтовано теоретичні й науково-методичні 
підходи до формування транспортно-логістичних кла-
стерів [13-20]; 

окреслено світові тенденції цифровізації, до яких 
віднесено використання великих даних та хмарних  
технологій, розповсюдження Інтернету речей, роз- 
виток роботизації, поширення 3D друку, технології  
блокчейну та краудсорсингу [21-22]; досліджено про-
цес цифровізації у транспортному секторі в контексті 
визначення тенденцій та індикаторів її розвитку [23]. 

Ця стаття є продовженням наукових розробок у 
напрямі обґрунтування концептуальних положень 
щодо формування й розвитку транспортно-логістич-
ної системи в контексті модернізації старопромисло-
вих регіонів України (на прикладі Придніпровського 
економічного району). У попередніх дослідженнях: 
виявлено, що формуванню й ефективному функціону-
ванню транспортно-логістичної системи в регіонах 
України перешкоджає безліч ключових бар'єрів, які 
умовно систематизовано за такими групами, як полі-
тичні, зовнішньоекономічні, інституційні, інвести-
ційно-фінансові, інфраструктурні й логістичні [24-26];  

виконано статистичний аналіз сучасного стану 
розвитку транспортно-логістичної системи При- 
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дніпровського економічного району; на основі уза-
гальнення стратегічних документів соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів на прикладі Дніпропетров-
ської, Запорізької й Кіровоградської областей вста- 
новлено, що в них не розроблено відповідних регіо- 
нальних програм і стратегій розвитку транспортно-ло-
гістичної системи, а також не прописано механізм ре-
алізації інвестиційно-фінансового забезпечення її  
функціонування із залученням нетрадиційних джерел 
інвестування й фінансових інструментів, у тому числі 
за рахунок публічно-приватного партнерства [27].  

Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу до 
окресленої проблеми з боку вчених, актуальним і не-
обхідним залишається проведення наукових дослід-
жень у напрямі виявлення тенденцій і закономірнос-
тей розвитку регіональної транспортно-логістичної 
системи Придніпровського економічного району. Все 

це значною мірою обумовило вибір теми даного до- 
слідження та його цільову спрямованість. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є прогнозна оцінка показників, що характеризують 
розвиток регіональної транспортно-логістичної сис-
теми Придніпровського економічного району з вико-
ристанням економіко-математичного інструментарію, 
і на цій основі визначення тенденцій її функціону-
вання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вихо-
дячи з того, що показники, які характеризують розви-
ток транспортно-логістичної системи Придніпров- 
ського економічного району, представлені рядами ди-
наміки за 2005-2018 рр. (табл. 1), основні моделі про-
гнозування базуються на трендових та інтегрованих 
авторегресійних моделях, що адекватно відображають 
тенденції й закономірності зміни рівнів рядів дина-
міки.  

 
Таблиця 1 

Динаміка показників, що характеризують функціонування 
транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного району 

Роки 
Показники 

1y  2y  4y  5y  6y  7y  8y  9y  10y  11y  

2005 112,0 48,1 375,3 303,9 46,3 25,1 5654,2 2180,6 2912,1 561,5

2006 119,1 51,1 404,5 325,1 51,3 28,1 5795,4 2660,0 2437,9 697,5

2007 123,4 55,7 446,3 367,0 50,7 28,6 6866,5 3219,2 2772,7 874,6

2008 114,7 53,5 437,5 347,1 59,1 31,3 6793,9 3541,0 2242,5 1010,4

2009 96,2 41,1 370,7 309,0 34,4 27,3 6002,4 3258,4 1631,8 1112,2

2010 110,4 45,4 452,2 359,2 64,9 28,1 6428,9 3587,1 1758,7 1083,1

2011 116,7 51,8 451,0 355,9 61,8 33,3 6689,5 3805,5 1747,2 1136,8

2012 115,5 46,9 427,2 345,1 51,4 30,7 6668,8 3738,0 1841,7 1089,1

2013 118,3 44,6 445,4 376,1 35,1 34,2 6578,8 3730,1 1633,9 1214,8

2014 107,9 36,7 438,8 361,7 31,4 45,7 7259,0 3798,3 1409,5 2051,2

2015 104,9 30,2 372,7 300,4 28,5 43,8 6658,8 3641,6 1278,4 1738,8

2016 99,4 31,2 352,0 284,2 29,0 38,8 7000,7 4421,4 1384,3 1195,0

2017 97,6 32,0 404,3 328,1 30,4 45,8 7808,9 4815,6 1522,8 1470,5

2018 96,7 32,8 404,3 324,4 30,7 49,2 8219,7 5138,0 1499,6 1582,1

 

Умовні позначення: вантажоперевезення Придніпровською залізницею ( 1y ), млн т; вантажообіг Придніпровської за-

лізниці ( 2y ), млрд ткм; відстань ( 3y ), км; обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом у ПЕР ( 4y ), млн т; 

у тому числі у Дніпропетровській області ( 5y ); у Запорізькій області ( 6y ); у Кіровоградській області ( 7y ); вантажообіг 

автомобільного транспорту в ПЕР ( 8y ), млн ткм; у тому числі в Дніпропетровській області ( 9y ); у Запорізькій ( 10y ); у 

Кіровоградській ( 11y ). 

Складено й розраховано авторами. 

 
Вибір оптимальної моделі апроксимації базується 

на змістовній характеристиці результатів розрахунків 
та оптимальному сполученні формальних критеріїв 

апроксимації, зокрема, 
2

ˆmin ( ) ,t ty y−  — критерій 

методу найменших квадратів (критерій МНК), 

.min ,віднε  — мінімальне значення відносної помилки 

апроксимації та max ,F критерій−  — максимальне 

значення критерію Фішера-Снедекора1. З усіх розра-
хованих варіантів моделей для аналізу та прогнозу- 

                                                
1 Алгоритми математико-статистичного моделю-

вання досить детально розкрито в спеціальній літературі 
з математичної статистики, економетрії, статистичного 
моделювання та прогнозування [28; 29; 30; 31].  

вання на підґрунті визначених критеріїв вибирається 
оптимальний.  

Наприклад, динаміка відправлення вантажів 
Придніпровською залізницею за своїм змістом має ав-
токореляційну складову, тому оптимальною моделлю 
є інтегрована авторегресійна модель, зокрема модель 
ковзної середньої та авторегресії (АРіКС) або модель, 
яка реалізована за алгоритмом ОЛІМП. Значення від-

носної помилки апроксимації ( .віднε = 5,5%) свідчить 

про статистичну точність моделі, а за умови, що  

pF > Fα  ( pF =6,4; Fα =3,26), відповідна модель аде- 
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кватно відображає закономірність зміни рівнів ряду 
динаміки та може бути використана для його моделю-
вання та прогнозування. 

Так, тенденція зміни обсягів вантажоперевезень 
Придніпровською залізницею відповідає АРіКС- 

моделі, а прогнозні оцінки на її підґрунті свідчать, що 
в найближчі п’ять років (2019-2023 рр.) обсяги можуть 
досягти від 101,1 (2019 р.) до 106,9 (2023 р.) млн т. 
Аналогічно були розраховані прогнозні оцінки за 
всіма показниками (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Прогнозні оцінки обсягів відправлення вантажів Придніпровською залізницею на 2019-2023 рр. 

Показники 

Оптимальна модель  

апроксимації, .віднε ,  

F критерій−  

Фактичний 
рівень 
2018 р. 

Прогнозні оцінки 
на період упередження 

2019 2020 2021 2022 2023 

Відправлення 

вантажів ( 1y ), 

млн т 

Інтегрована авторегре-
сійна модель ОЛІМП; 

.віднε = 5,5%; 

pF =6,4; 

1

2

0,1

1

10

F V

V
α

α = 
 = 
 = 

=3,26; 

pF > Fα  

96,7 101,1 104,5 106,3 106,8 106,9 

Вантажообіг  

( 2y ), млрд ткм 

Модель ОЛІМП; 

.віднε = 9,8%; 

pF =16,0 

32,8 33,9 34,7 35,3 35,8 36,2 

Складено й розраховано авторами. 

 
Наведені прогнозні оцінки показують, що за 

2005-2018 рр. склалися умови, які забезпечують не- 
значне зростання обсягів відправлення вантажів При-
дніпровською залізницею. За останні п’ять років мало 
місце падіння обсягів вантажоперевезень на 10,4%. 
Але вже за прогнозними оцінками вони можуть зрости 
станом на 2020 р. до 104,5 млн т, або на 8,1% по від-
ношенню до 2018 р., а за п’ять років (до 2023 р.) цей 
приріст може скласти 11,3%. Приблизно така ж зако-
номірність склалася й за обсягами вантажообігу — 
вони можуть збільшитися до 36,2 млрд ткм на 2023 р., 
що складає 10,4% до 2018 р. 

Прогнозні оцінки обсягів перевезення вантажів 
автомобільним транспортом у Придніпровському еко-
номічному районі розроблено на підґрунті наведених 
моделей (табл. 3). Розрахунки свідчать, що в цілому по 
району в найближчі п’ять років обсяги перевезень мо-
жуть зрости на 15,7% та досягти 467,8 млн т. Як наслі-
док, збільшується і вантажообіг, — за п’ять років темпи 
приросту можуть скласти 24,3%. Необхідно також  
звернути увагу, що загальний приріст вантажообігу 

складається на 15,7% у результаті збільшення обсягів 
перевезення вантажів з одночасним зростанням  
відстані їх перевезень на 7,4%. 

Варто відмітити, що за прогнозними оцінками 
найбільші темпи приросту обсягів перевезення ванта-
жів становлять по Кіровоградській області, — станом 
на 2023 р. їх приріст може досягти майже 36,4%, а  
вантажообіг — на 22,8%. Таке співвідношення свід-
чить, що можливе незначне скорочення відстані пере-
везень вантажів по області. 

Найнижчі темпи приросту обсягів вантажів у 
Дніпропетровській області, за п’ять років вони можуть 
зрости на 12,1% при збільшенні вантажообігу на 20%. 
По Запорізькій області за прогнозними оцінками  
можливе зростання до 2023 р. обсягів вантажообігу на 
40,8% як за рахунок безпосередньо обсягів перевезень 
на 20,5%, так і суттєвого збільшення відстані переве-
зень, — на 16,8%. 

Розглянемо факторну модель зміни результатів 
діяльності транспорту Придніпровського економіч-
ного району.  

 
Таблиця 3 

Прогнозні оцінки обсягів перевезення вантажів автомобільним 
транспортом у Придніпровському економічному районі 

Показники 

Оптимальна модель 

апроксимації, .віднε ,  

F критерій−  

Фактичний 
рівень 
2018 р. 

Прогнозні оцінки на період упередження

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8

Придніпровський економічний район 

Обсяги пере-

везення ( 4y ), 

млн т 

Адитивна модель: 

4 5 6 7y y y y= + +  404,3 442,3 448,9 458,6 462,1 467,8 

Вантажообіг  

( 8y ), млн ткм 

Адитивна модель: 

8 9 10 11y y y y= + +  
8219,7 8559,2 8935,5 9337,8 9766,0 10219,8 
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Закінчення табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8

У тому числі: Дніпропетровська область 

Обсяги пере-

везення ( 5y ), 

млн т 

Інтегрована авторе-
гресійна модель 

ОЛІМП; .віднε = 11,7% 
324,4 356,9 358,8 363,7 362,7 363,7 

Вантажообіг  

( 9y ), млн ткм 

Інтегрована авторе-
гресійна модель  
Бокса-Дженкінса 

(АРіКС); .віднε = 6,5%; 

pF =27,7 

5138,0 5343,4 5549,1 5754,9 5960,6 6166,3 

Запорізька область 

Обсяги пере-

везення ( 6y ), 

млн т 

Інтегрована авторе-
гресійна модель 
ОЛІМП; 

.віднε = 5,1%; pF =20,7 

30,7 33,1 34,4 35,6 36,3 37,0 

Вантажообіг  

( 10y ), 

млн ткм 

Параболічний тренд; 

.віднε = 7,0%; pF =39,7 1499,6 1567,0 1664,4 1787,5 1936,3 2110,8 

Кіровоградська область 

Обсяги пере-

везення ( 7y ), 

млн т 

Параболічний тренд; 

.віднε = 6,7%; pF =32,0 49,2 52,3 55,7 59,3 63,1 67,1 

Вантажообіг  

( 11y ), млн ткм 

Інтегрована авторе-
гресійна модель  
Бокса-Дженкінса 

(АРіКС); .віднε = 

14,0%; pF =13,2 

1582,1 1648,8 1722,0 1795,4 1869,1 1942,7 

Складено й розраховано авторами. 

 
Результати роботи транспорту, які представлені 

загальними обсягами відправлення вантажів залізнич-
ним та автомобільним транспортом, залежать від чи-
сельності зайнятих та продуктивності їх праці, а також 
від капітальних інвестицій у сфері транспорту й склад-
ського господарства. Для визначення впливу наведе-
них чинників використовуються багатофакторні ре-
гресійні залежності наступного виду1. 

— лінійна модель: 

1 2

ˆ .

1

2

ˆ 763,5 5,92 0,012 6,117 ;

0,825; 2,2%; 7,84;

0,05

3 5,41; ;

5

xi

xi

y відн p

p

y x x t

D F

F V F F

V
α

ε

α
α

= − + −
= = =

= 
 = = = > 
 = 

 

(1) 

— степенева модель: 
0,423 0,053 0,012
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де ty  — обсяги перевезення вантажів транспортом 

Придніпровського економічного району за 2010-
2018 рр., млн т; 

1x  — середньооблікова кількість штатних праців-

ників у сфері транспорту, тис. осіб; 

                                                
1 Включення фактору часу (t) у рівняння регресії як 

додаткової незалежної змінної обумовлено тим, що за 

2x  — капітальні інвестиції в сфері транспорту та 

складського господарства (у фактичних цінах), млн 
грн;      

{ }1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9t =  — фактор часу або поряд-

ковий номер року.          
Статистична достовірність та точність моделей  

( . 15,0%;відн pF Fαε ≤ > ) свідчить, що визначені міри 

зв’язку носять об’єктивний характер та можуть бути 
розповсюджені за межі періоду спостереження. 

За 2010-2018 рр. вплив витрат живої праці, тобто 
чисельності штатних працівників носить зворотній ха-
рактер, зростання контингенту працівників супро- 
воджується зниженням обсягів відправлення вантажів. 
Наприклад, за рівнянням (2) кожний відсоток приро-
сту чисельності штатних працівників супроводжується 
зменшенням обсягів відправлення вантажів залізнич-
ним та автомобільним транспортом на 0,423% за 
умови, що одночасно впливають і зміни обсягів капі-
тальних інвестицій. Визначена міра зв’язку свідчить, 
що використання витрат живої праці на транспорті 
Придніпровського економічного району має навіть не 
екстенсивний, а деінтенсивний характер, та супрово-
джується зниженням продуктивності праці. Вплив ка-
пітальних інвестицій носить прямий характер, але міра 
зв’язку незначна. Зокрема, кожний відсоток їх зрос-

об’єкти спостереження беруться ряди динаміки, — для за- 
безпечення незалежності рівнів рядів динаміки за 
об’єктами спостереження.  
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тання супроводжується збільшенням обсягів відправ-
лення вантажів на 0,053% за умови, що одночасно 
впливають на обсяги і витрати живої праці. Фактор 
часу свідчить, що за останні дев’ять років у цілому 
склалася негативна тенденція, особливо до 2016 р. Не-
зважаючи на незначне зростання обсягів перевезення, 
в 2017-2018 рр. зберігається тенденція до зниження. У 
цілому всі фактори на 82,1% визначають зміни загаль-
них обсягів вантажоперевезень. 

На підґрунті наведених регресійних моделей мо-
жна визначити прогнозні значення обсягів відправ-
лення вантажів з урахуванням як тенденцій зміни фа-
кторів, так і міри їх впливу на обсяги вантажів. На 
першому етапі методом екстраполяції за оптимальною 

моделлю відповідного ряду ( 1 2,x x ) розраховуються їх 

прогнозні оцінки. Другий етап включає розрахунки 

вже безпосередньо результативної ознаки ( ty ) за кон-

кретним рівнянням регресії (табл. 4). 
Слід зазначити, що зміни обсягів капітальних ін-

вестицій мають досить високий рівень варіації протя-
гом всього терміну, наприклад, за 2014-2016 рр. їх об-
сяги були майже в 3-3,5 раза менші, ніж в 2011 р. або 
вже в 2018 р. Така закономірність визначила й доволі 
невисокий рівень адекватності та статистичної точно-

сті цього ряду, — .віднε = 20%, тому і прогнозні оцінки 

обсягів капітальних інвестицій за моделлю мають ві-
рогідність їх реалізації на рівні 80%. 

 
Таблиця 4 

Прогнозні оцінки обсягів перевезення вантажів залізничним 
та автомобільним транспортом Придніпровського економічного району 

Показники 

Оптимальна модель ап-

роксимації, .віднε ,  

F критерій−  

Фактичний 
рівень 
2018 р. 

Прогнозні оцінки 
на період упередження 

2019 2020 2021 2022 2023 

Середньо-облі-
кова кількість 
штатних праців-

ників  ( 1x ), тис. 

осіб 

Параболічний тренд; 

.віднε = 4,1%; 

pF =3,1 41,7 44,5 45,7 46,9 48,2 49,5 

Капітальні інве-

стиції ( 2x ), млн 

грн 

Інтегрована авторегре-
сійна модель — модель  
ОЛІМП; 

.віднε = 20,0%; 

pF =2,6 

3325,7 3644,1 3966,0 4250,3 4497,0 4705,9 

Обсяги переве-
зення вантажів 
залізничним та 
автомобільним 
транспортом  

( ty ), млн т 

Лінійна регресійна мо-
дель (1); 

.віднε = 2,2%; 

pF =7,84 

501,0 482,6 473,3 464,0 452,7 441,4 

Степенева регресійна 

модель (2); .віднε = 0,3%; 

pF =7,67 

501,0 481,4 472,2 463,2 453,8 444,6 

Складено й розраховано авторами. 

 
За умови збереження тенденцій зміни факторів та 

сили й напрямку їх впливу на загальні обсяги переве-
зення вантажів по Придніпровському економічному 
районі за прогнозними оцінками, буде мати місце їх 
скорочення. Так, станом на 2020 р. обсяги переве-
зення вантажів можуть бути на рівні 482,6 млн т, що 
на 3,7% менше, ніж у 2018 р., а до 2023 р. це зниження 
може скласти вже 12%. Майже однакові значення про-
гнозних оцінок одержано як за рівнянням (1), так і за 
рівнянням (2), що підтверджує точність розрахунків. 

Таким чином, наведені прогнозні оцінки можна 
вважати прогнозами — попередженням. Тобто за 
умови збереження незначного рівня продуктивності 
праці та її зниження, низької капіталовіддачі капіталь-
них інвестицій на найближчі роки суттєво можуть  
зменшитися обсяги роботи транспорту (залізничного 
та автомобільного) Придніпровського економічного 
району. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження 
запропоновано комплекс заходів, реалізація яких до-

зволить трансформувати транспортно-логістичну сис-
тему Придніпровського економічного району. Серед 
них: 

розроблення Стратегії розвитку транспортно-ло-
гістичного кластеру як складової регіональної транс-
портно-логістичної системи; 

розроблення й реалізація механізму фінансового 
забезпечення управління розвитком транспортно-ло-
гістичного кластеру, суть якого полягає в застосуванні 
таких фінансових інструментів, як венчурне інвесту-
вання, краудінвестинг, факторинг, публічно-приватне 
партнерство на основі залучення приватних інвести-
цій, коштів кредитних установ, іноземних інвестицій-
них ресурсів, грантів міжнародних фінансових органі-
зацій; 

реконструкція існуючих і створення нових 
об’єктів належної логістичної інфраструктури (транс-
портної, торгівельної, сервісної тощо);  

створення оптимальних мультимодальних логіс-
тичних ланцюгів, у тому числі за рахунок розширеного 
використання енергоефективних видів транспорту; 
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залучення приватних інвестицій у технічну мо- 
дернізацію припортової інфраструктури Бердянського 
морського порту; 

активізація інноваційної діяльності із застосуван-
ням різних форм преференцій (кредитів, гарантій, по-
даткових пільг, дотацій) для розвитку морського 
порту; 

передача портових потужностей у концесію або 
оренду; 

використання інформаційних технологій для уп-
равління транспортно-логістичною системою регіону 
на основі впровадження «фізичного» інтернету, засно-
ваного на Інтернеті речей; розробки й реалізації ін- 
формаційних рішень щодо доставки «останньої милі» 
(тобто застосування автономних транспортних засобів 
для доставки вантажів); створення цифрових крауд- 
сорсингових платформ при доставці продукції спожи-
вачам із використанням принципів довіри й коопера-
ції між учасниками логістичних процесів; 

реалізація концепції «зеленої» логістики, яка до-
зволить поєднати в єдину систему екологію й еконо-
міку задля збереження екосистеми й довкілля району 
із використанням екологічно чистих технологій у 
сфері транспорту й складського господарства; 

впровадження цифрової логістики як механізму 
розвитку транспортно-логістичної системи району 
шляхом розробки й реалізації цифрових сервісів на 
всіх видах транспорту; застосування цифрових плат-
форм при організації перевезень вантажів; електрон-
ного документообігу з різними органами влади (мит-
ними, податковими тощо); застосування сучасних 
форм розрахунків; формування системи управління 
автомобільним і водним транспортом; реалізації сис-
теми супутникової навігації Galileo;  розроблення й 
впровадження інтегрованого квитка, який припускає 
використання різних видів транспорту, що відповідає 
європейській транспортній політиці TEN-T. 

У подальшому планується дослідити й узагаль-
нити передовий світовий досвід формування й роз- 
витку транспортно-логістичних кластерів та розробити 
кластерну модель організації логістичної діяльності в 
економічних районах України. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНИХ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ 

 
Вступ. Проблема підтримки стабільного зрос-

тання інновацій є глобальною. Це підтверджують до- 
слідження про те, що близько 90% компаній не мо-
жуть підтримувати прибутки акціонерів вище за се- 
редній рівень більше десяти років [1, с. 9]. Розробка 
інновацій часто здійснюється із затримками на кож-
ному етапі розвитку, вкладенням великих інвестицій, 
ніж вимагаються, помірною прибутковістю, без задо-
волення попиту на екологію і порівняно великим пе-
ріодом досягнення беззбитковості. В умовах глобаль-
них трансформацій компанії не можуть займатися 
інноваціями від випадку до випадку. Вони зобов'язані 
постійно впроваджувати інновації швидше, ніж їх іс-
нуючі (чи потенційні) конкуренти. Цьому можуть 
сприяти кластери як системи взаємозв'язаних компа-
ній і організацій: по-перше, за допомогою підвищення 
продуктивності компаній, що входять до них, і галу-
зей; по-друге, шляхом підвищення здатності до інно-
вацій; по-третє, за допомогою стимулювання нових  
бізнес-утворень, що підтримують інновації, розширю-
ють межі кластера [2, с. 275], створюють нові ринки.  

Створення ринку може відбутись через творче 
руйнування або підривні інновації, так зване, підривне 
створення ринку [3, с. 36]. Руйнування відбувається, 
коли інновації витісняють стару технологію, наявні 
продукт чи послугу. Цілісна модель стратегії розвитку 
транспортно-логістичних кластерів охоплює як під- 
ривне, так і непідривне творення, що доповнюють 
один одного і разом відкривають нові межі цінно-
сті/витрати для зростання. Але нові ринки транспорт-
них послуг завдяки транспортно-логістичним класте-
рам можуть бути створені без підриву наявних ринків, 
знаходячи свою нішу у ринковому просторі партнер-
ських відносин суб'єктів господарювання. Важливість 
стратегії розвитку транспортно-логістичних кластерів, 
яка побудована на непідривному творенні, несе менше 
загроз стану речей і людям, створює зростання, інно-
вації і зайнятість без витіснення наявного бізнесу чи 
галузі. 

На нашу думку, транспортно-логістичні клас-
тери — природно взаємозв'язані і взаємозалежні ланки 
логістичної системи з ключовим статусом транспорт-
ного посередника, що здійснює міжорганізаційну ко-
ординацію та забезпечує синергетичний ефект [4,  
с. 118]. Цей ефект можна отримати від ефективного 
поєднання потенціалу та можливостей усіх видів  
транспорту на основі партнерських відносин учасни-
ків кластерних утворень під час здійснення переве-
зень. 

У високорозвинених країнах формується потуж-
ний екологічний лобі в особі зацікавлених господар-
ських суб'єктів, партій, громадських організацій,  

транспортно-логістичних кластерів. Воно виступає ло-
комотивом екологізації економіки та суспільного 
життя в цілому на основі кластерного підходу з утво-
ренням інвестиційного та інноваційного клімату в 
країні та світі. 

Щоб визначити взаємний вплив екологічних ас-
пектів, формування стратегії розвитку транспортно-
логістичних кластерів, забезпечення комплексного 
інноваційного розвитку транспорту, інвестиційних 
проектів, логістичних технологій необхідно зрозуміти, 
що бізнес-всесвіт складається з двох різних видів про-
стору, які мають стратегію червоних та блакитних  
океанів [5, с. 145]. 

Стратегія червоного океану спрямована на всі  
існуючі сьогодні галузі, відомий ринковий простір. Тут 
компанії намагаються перевершити своїх конкурентів, 
щоб перетягнути до себе більшу частину споживачів. 
Оскільки простір червоного океану стає все більше пе-
реповненим, перспективи отримання прибутку і зрос-
тання зменшуються. Наприклад, в Національній  
транспортній стратегії України на період до 2030 року 
гармонізація законодавства України із законодавством 
ЄС орієнтує на дію в червонім океані, а саме: підви-
щення конкурентоспроможності українських авто- 
перевізників на європейському ринку надання послуг 
з автомобільних перевезень [6].  

Стратегія блакитного океану спрямована на всі 
неіснуючі на даний час галузі, невідомий ринковий 
простір, де конкуренція не має значення. На цьому 
просторі достатньо можливостей для зростання, де  
можна створити попит, а не битися за нього; запропо-
нувати споживачам абсолютно нову цінність, оптимі-
зувати свої витрати, швидше отримати чудові при- 
бутки, створити привабливий бренд на десятиліття. 
Стратегія блакитного океану орієнтована на досяг-
нення економічного розвитку в довготерміновому пе-
ріоді і може втілюватись як на основі інноваційних  
технологій, так і на вже існуючих технологіях. Також 
стратегія блакитного океану як узагальнена модель 
дій, спрямованих на досягнення мети, може не по- 
роджувати зовсім нові галузі, а змінювати межі існу- 
ючої галузі в межах червоного океану. Так, транс- 
портно-логістичні кластери, зменшуючи свої витрати 
та пропонуючи клієнтам більше цінностей в еколан-
цюзі постачань завдяки непідривному творенню, ство-
рюють соціальний ринковий простір в межах регіону 
на світовому ринку надання транспортних послуг [7].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретич-
ним та методологічним проблемам функціонування та 
розвитку транспортно-логістичних послуг, іннова-
ційно-інформаційних технологій з урахуванням еколо-
гічної складової присвячено наукові роботи вчених. 
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Зокрема, стан, проблеми та тенденції розвитку транс-
портної логістики в Україні досліджено такими на- 
уковцями, як О.В. Трифонова, Н.В. Трушкіна [8]; під-
ходи щодо управління в сфері природокористуван- 
ня та охорони навколишнього природного середо-
вища, зокрема, поводження з відходами з урахуван- 
ням чинника екологічної конфліктності розглянуто  
М.М. Петрушенко [9]; можливості та виклики для 
блокчейн у новій індустріалізації розкрито у дослід-
женні Д.В. Липницького [10]; інформаційно-комуні-
каційні технології розвитку «розумних» виробництв 
розглянуто С.С. Турлаковою [11]; оцінка готовності до 
смарт-трансформацій з урахуванням екологічної скла-
дової визначена М.Ю. Заніздрою [12]. Незважаючи на 
вагомий внесок вчених у вирішення питань теоретич-
ного та прикладного характеру щодо функціонування 
та розвитку транспортно-логістичних послуг, іннова-
ційно-інформаційних технологій, охорони навколиш-
нього природного середовища, все ж актуальність 
окресленої проблематики через призму транспортно-
логістичних кластерів вимагає більш поглибленого до-
слідження. 

Метою статті є обґрунтування теоретичного ба-
зису формування стратегії розвитку екологічно спря-
мованих транспортно-логістичних кластерів блакит-
ного океану. 

Викладення основного матеріалу дослідження. В 
цих умовах, сьогодні для транспортно-логістичних 
кластерів актуальним постає питання визначення та 
обґрунтування бізнес-моделі стратегії розвитку еколо-
гічно спрямованих транспортно-логістичних кластерів 
з використанням інноваційних інтелектуальних техно-
логій (інтелектуальних транспортних систем), ство- 
ривши абсолютно нову цінність (диференціацію) як 
для споживачів, так і для себе, прагнучі одночасно до 
диференціації і до низької ціни для відкриття нової 
межі цінності/витрати, за якою є ще багато місця для 
розвитку (рис. 1). 

В умовах гострої конкурентної боротьби між дер-
жавами за домінування на світовому ринку надання 
транспортних послуг, де конкурентні переваги, а не 
цінність для споживачів визначають стратегію черво-
ного океану, не завжди вдається створити ефективну 
клієнтоорієнтовану систему транспортного обслугову-
вання. Розвинуті країни, успішні організації мають 
конкурентну перевагу, як результат залежної змін-
ної — наслідок їх досягнень в обраній стратегії. Визна-
чальним є незалежна зміна — процес досягнення кон-
курентної переваги виграшної стратегії. Але якщо йти 
по шляху копіювання конкурентів: зробити те саме, 
але краще, то стратегічне мислення буде регресувати 
до рівня конкуренції. Це ринок червоного океану, 
який обмежує бачення організації факторами конку-
ренції та поширеними серед конкурентів уявленнями: 
рухатись вже прокладеною траєкторією, брати конку-
рентів за взірець [3, с. 61]. Зосередження на створенні 
конкурентних переваг заважає та змушує конкурувати 
в той самий спосіб, що й інші.  

Це дає можливість переосмислювати всі фактори 
конкуренції транспортної галузі, створювати сприят-
ливий інвестиційний клімат в країні, віддати перевагу 
ринку блакитного океану з безпрецедентною цінністю 
для споживачів транспортних послуг, порушити ба-
ланс цінності/витрати.  

Залучення інвестиційних коштів в інноваційні 
проекти є умовою розвитку не тільки транспортної га- 

лузі, а і національної безпеки та конкурентоспромож-
ності країни. Хоча поступові покращення порівняно з 
конкурентами дадуть перевагу, але орієнтація на те, 
що насправді цінує споживач може зробити конку- 
ренцію неважливою. Парадокс формування стратегії 
блакитного океану є в тому, що не зосереджуючись на 
створенні конкурентної переваги, результатом її 
майже завжди є досягнення найбільших конкурентних 
переваг; одночасне прагнення диференціації за низь-
кої ціни дозволяє залучати нових споживачів, створю-
ючи нові ринкові простори та мережі транспортно- 
логістичних кластерів. 

Саме так створюються нові ринкові простори 
транспортно-логістичних кластерів блакитного оке-
ану, враховуючи процес екологізації на транспорті  
і використання інтелектуальних транспортних систем 
без витіснення наявних гравців та наявних ринків, 
конкуренція на явній межі несуттєва. Для цього, зо- 
крема, вже задіються методи активного формування 
екоіміджу і попиту на людський складник процесу: 
безкоштовна кампанія «сарафанного радіо», потужна, 
спрямована на масового споживача реклама еколо- 
гічно чистих продуктів, здорового способу життя, еко-
логічного транспорту тощо, щоб потрапити у відкриті 
води блакитного океану. 

Інтелектуальні транспортні системи (ІТС) — це 
застосування комп'ютерних, інформаційних та кому-
нікаційних технологій для управління транспортними 
засобами та мережами у реальному часі, включаючи 
переміщення людей і товарів [13]. 

У межах транспортно-логістичного кластера ІТС 
допоможуть в управлінні регіональною транспортною 
системою у складі дорожнього транспорту та його пе-
ретині з іншими видами транспорту. 

Застосування інтелектуальних транспортних сис-
тем (ІТС) допоможе розширити поле зору, змінити ро-
зуміння можливостей, осмислити інші види та ступені 
цінності, зробити транспортну систему кластера на-
дійнішою, безпечнішою, ефективнішою та зменшити 
її негативний вплив на довкілля. 

Для створення нового ринкового простору  
транспортних послуг блакитного океану необхідно 
впровадження безпечного для суспільства, екологічно 
чистого та енергоефективного транспорту, але при 
цьому зберігати низькі витрати. До процесу створення 
та втілення стратегії екологізації в транспортній галузі 
необхідно ставитись як до одного безперервного взає-
мопов'язаного виду діяльності, звертати увагу на емо-
ції та психологію людей. Після оформлення стратегії 
процес її виконання від початку має бути вбудованим 
в стратегію, щоб люди змогли нею оволодіти, визнати 
своєю і довести зміни до кінця. 

Екологізація в транспортній галузі ведеться по та-
ких напрямах [6]: 

— впровадження механізму економічного стиму-
лювання переходу вантажних та пасажирських переве-
зень на більш екологічно чисті залізничний та водний 
види транспорту; 

— впровадження механізму економічного стиму-
лювання перевізників для зменшення викидів забруд-
нюючих речовин та парникових газів, зниження рівня 
шумів від транспортних засобів; 

— стимулювання використання альтернативних 
джерел енергії, а також екологічних видів транспорту 
та спецтехніки; 

 



ГРИЦЕНКО С. І. 

  2019/№2  153 

Рис. 1. Бізнес-модель стратегії розвитку екологічно спрямованих транспортно-логістичних кластерів 

— стимулювання використання більш екологічно 
чистих матеріалів під час виготовлення будівельних 
сумішей для будівництва доріг та транспортної інфра-
структури; 

— здійснення комплексу регуляторних і фіскаль-
них заходів, запровадження міжнародних екологічних 
норм для транспортних засобів, удосконалення меха-
нізму використання альтернативних моторних палив, 
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впровадження економічних стимулів під час введення 
в експлуатацію транспортних засобів більш високого 
екологічного рівня; 

— впровадження новітніх технологій тестування 
транспортних засобів за екологічними параметрами; 

— приведення нормативно-правових актів у сфері 
безпеки у відповідність з регламентами та директи-
вами ЄС стосовно врахування вимог щодо безпечної 
експлуатації інфраструктури та рухомого складу. 

Логістично-екологічний мікс, який лежить в ос-
нові транспортування вантажів, містить наступні скла-
дові — це забезпечення наявності потрібного продукту, 
в необхідній кількості, заданої якості, в потрібному  
місті, у встановлений час, для конкретного споживача, 
з найкращими витратами та захистом довкілля. 

За даними ООН, транспорт і промисловість при-
близно однаково забруднюють довкілля. 

Доля транспорту в проблемі екології (%): спожи-
вання природних ресурсів — 20-32%; забруднення ат-
мосфери — 50; забруднення води — 5; зайнятість тери-
торії — 30; шум — 60-80; загиблі в катастрофах — 45%. 

Ці дані можна розглядати як приблизні, оскільки 
багато інформації про аварії, що відбувалися в проми-
словості, не було оприлюднено [14, с. 214]. 

Рівень безпеки перевезень, обсяг споживання 
енергії та вплив на навколишнє природне середовище 
в Україні не відповідають сучасним вимогам [6]. Хоча 
умови транспортної галузі є реальністю, але їх ство-
рили окремі фірми, покладаючи провину на зовнішні 
ринкові сили, яких вони не контролюють, то інші  
фірми зможуть їх змінити і не дозволять умовам галузі 
формувати своє розуміння того, що можливо та при-
буткове [3, с. 59]. 

Велику небезпеку для здоров'я людей представля-
ють наступні чинники транспортної галузі [15]: 

1. Надходження в атмосферу з газами двигунів 
транспортних засобів токсичних і канцерогенних речо-
вин, що відпрацювали. Для підвищення рівня екологіч-
ної безпеки на транспорті необхідне впровадження 
економічних та інших заходів стимулювання викорис-
тання в містах екологічно більш чистих видів транспо-
рту, зокрема електромобілів, міського електричного 
транспорту — метрополітенів, трамваїв, тролейбусів, 
електробусів, а також велосипедного (систем громад-
ського прокату велосипедів) транспорту. 

2. Шумова дія. Для протидії шумовому впливу не-
обхідно установлення протишумових споруд/екранів 
(у місцях розташування населених пунктів поблизу ав-
томагістралей) у населених пунктах з кількістю насе-
лення не менш як 250 тис. осіб. 

3. Електромагнітне і теплове випромінювання. 
Низькочастотні електромагнітні коливання виникають 
в системах транспортних засобів. Техніка радіолокації 
і радіонавігації, використовувана для управління ру-
хом транспортних засобів і спостереження за метеоро-
логічною обстановкою, працює в умовах електромаг-
нітних полів великої напруженості, що представляють 
реальну загрозу для людей. Адаптація до електромаг-
нітної дії не виникає. 

4. Транспортні аварії. Потребують розв'язання: 
недосконалість систем моніторингу дорожньо-транс-
портних пригод, їх статистики та управління ризи-
ками; низький рівень запровадження та практичного 
застосування новітніх технологій і технічних засобів 
організації дорожнього руху, автоматизованих засобів 
контролю та регулювання дорожнього руху [6]. 

5. Перетин шляхів міграції тварин. Транспортні 
магістралі перетинають різноманітні рельєфи і ланд-
шафти, і рослинний і тваринний світ, що мешкає там, 
піддається посиленій негативній дії. Для розв'язання 
цих проблем необхідно забезпечити проведення стра-
тегічної екологічної оцінки під час розроблення планів 
та програм розвитку транспортної галузі, зокрема 
включаючи будівництво спеціальних переходів і за- 
хисних огороджень у місцях міграції диких тварин. 

6. Погіршення умов зростання рослин. Підви-
щенню рівня екологічної безпеки на транспорті спри-
яють відновлення, охорона та використання захисних 
лісових насаджень у смугах відведення автомобільних 
доріг та залізниць як складової екологічної мережі. 

7. Руйнування і відчуження земель. Транспорт ви-
магає відчуження великих земельних площ. Великі те-
риторії відводяться під автошляхи і автостоянки у ве-
ликих містах. 

Така картина негативного впливу транспорту на 
довкілля потрібує необхідності досягнення блакитного 
океану, введення екологічних обмежень для збере-
ження безпечного рівня дії на природу з боку транс-
портних засобів і об'єктів транспорту. 

Так, наприклад, Одеський каршерінг, знамени-
тий своїми екологічними автомобілями. Пропонує 
тимчасове користування Nissan Leaf за гнучкими та-
рифами з 2017 року, а також займається продажами 
електрокарів. Західні автомобільні гіганти інвестують 
в каршерінг, їх українські колеги лише почали вирі-
шувати базові проблеми. Однак в найближчі роки 
«нова екологічна мобільність» стане буденною і для 
українського водія, ставши головним конкурентом іс-
нуючих служб оренди авто. 

Виходячи з загальної проблеми, яка визначена в 
Національній транспортній стратегії України на пе-
ріод до 2030 року — це низький рівень інтермодальних, 
мультимодальних перевезень, транспортної логістики, 
що потребує розв'язання комплексних стратегічних  
завдань. Ці завдання потребують знайти ринковий 
простір неспоживачів ціннісної інновації:  

— створення мережі мультимодальних транспор-
тно-логістичних кластерів та базових логістичних цен-
трів, «сухих портів», терміналів, спеціалізованих пере-
вантажувальних комплексів; 

— впровадження нових технологій та інтелектуа-
льних транспортних систем (ІТС) для поліпшення 
якості надання транспортних послуг, систем інформу-
вання про надані послуги, впровадження електронної 
та інтегрованої автоматичної системи оплати проїзду 
[6]. 

Функціонування транспортно-логістичного клас-
тера залежить від рівня раціональної транспортної по-
літики, створених відповідних установ та належної ін-
фраструктури. 

Транспортно-логістичні кластери з урахуванням 
досвіду міст розвинутих країн у плануванні та впро- 
вадженні ІТС можуть розробляти свої власні партнер-
ські підходи з ефективного їх використання, врахову-
ючи потенціал господарюючих суб'єктів та особливо-
сті регіону. 

До складу ІТС відносять інфраструктуру: будівни-
цтво, ремонт, реконструкція, експлуатаційне утри-
мання шосейних доріг, каналів, мостів, портів, аеро- 
дромів; всі види транспорту, їхні характеристики без-
пеки; засоби сучасних інформаційних систем, енерго-
постачання, санітарно-технічне обслуговування та ін. 
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Також до складу ІТС відносять споживачів, для кого 
ця інфраструктура повинна утворюватися, з урахуван-
ням їх пріоритетів, цінностей, а не для розвитку ін-
фраструктури заради інфраструктури. 

У радянській економічній літературі панувала  
думка, що підприємства галузей інфраструктури, як 
правило, не приносять прибутку, що стало однією з 
причин формування виробничої та соціальної інфра-
структури за залишковим принципом [16, с. 703]. Це 
призвело до низької якості шосейних доріг і залізниць, 
комунального господарства, зв'язку та ін. Для подо-
лання кризи в Україні необхідне здійснення радикаль-
них економічних перетворень з формуванням класте-
рів інфраструктурного типу, відновлення раціональ-
них норм заощаджень та накопичення необхідних  
коштів для технічного переоснащення галузей інфра-
структури. На цьому кроці блакитний океан перестане 
бути просто метафорою чи абстрактним поняттям [3, 
с. 33]. 

Послуги, які надаються для користувачів ІТС від-
повідно до версії Міжнародної організації стандарти-
зації (ISO): інформаційні послуги для подорожуючих; 
управління транспортними операціями та операційні 
послуги; обслуговування транспортних засобів; обслу-
говування вантажного транспорту; обслуговування 
громадського транспорту; обслуговування у надзви-
чайних ситуаціях; послуги електронної оплати, які 
стосуються транспорту; послуги моніторингу погодних 
умов та стану довкілля; послуги національної безпеки, 
особиста безпека, пов'язана з безрейковим транспор-
том; послуги управління реагуванням на катастрофи 
та координацію. 

До користувачів входять окремі фізичні особи, 
власники транспортних засобів, власники інфраструк-
тури (держава, приватні особи). 

Послуги обслуговування транспортних засобів, 
наприклад, включають наступні складові: покращення 
видимості; автоматичне управління транспортним за-
собом; уникнення зіткнень; готовність системи без-
пеки; обмеження для уникнення аварій. 

Спроби впровадження ІТС в Україні почалися в 
2008 році, коли мер Києва заявив про створення сис-
теми «Розумні світлофори».  

Сучасний етап розвитку інтелектуальних транс-
портних систем в Україні повинен стати етапом кон-
солідації, в якій зацікавлені державні органи, промис-
лові підприємці та особи, які займаються розробкою, 
створенням, поставкою, експлуатацією та використан-
ням ІТС-систем. З боку державних органів на цьому 
етапі доцільно спрямувати зусилля на забезпечення: 
впорядкованості та узгодженості нормативно-правової 
бази, що стосується основних аспектів діяльності в га-
лузі ІТС-систем; координації наукового супроводу  
розвитку ІТС-систем в Україні; формування системи 
підготовки та перепідготовки кадрового потенціалу в 
галузі ІТС-систем; розвитку транспортної інфраструк-
тури; сприятливого клімату для впровадження сервісів 
на основі вже існуючих навігаційних супутникових си-
стем. 

Отже, формування екологічно спрямованої діяль-
ності транспортно-логістичних кластерів можна підси-
лити за допомогою використання інтелектуальних тра-
нспортних систем, які тісно пов’язані з ініціативами 
підвищення рівня екологічної безпеки на транспорті, 
інформаційними системами і технологіями, мультиме-
діа, комунікаціями, інтелектуальною власністю. Варто 

ставити акцент на інтелектуальних транспортних сис-
темах, однак визнавати зв’язки з іншими секторами. 

Висновки. Стратегія створення єдиної архітектури 
транспортно-логістичних кластерів з впровадженням 
інтелектуальних транспортних систем дозволить забез-
печувати безпеку, мобільність транспортного руху, 
зниження негативного впливу на довкілля від транс-
порту за допомогою моніторингу ситуації з викорис-
танням навігаційних технологій і своєчасного прий-
няття рішень, гарантує для споживачів ціннісну інно-
вацію й низькі витрати бізнес-моделі на ринку бла- 
китного океану. 

Транспортно-логістичні кластери сприяють ймо-
вірності успіху: створенню мультимодальних транс- 
портних мереж; заміни видів транспорту з вуглеце-
вими викидами; просуванню «зелених» видів транс- 
порту; підвищенню міської мобільності та розвитку 
системи мережі паркувальних зон і пасажирських тер-
міналів для пересадки з індивідуального транспорту на 
міський транспорт. Успіх буде, якщо цей процес буде 
заснований на людяності та систематичності. 

Інтелектуальні транспортні системи дають мож-
ливість відтворювати ринкові межі без підриву наяв-
них ринків транспортних послуг та створювати новий 
попит блакитного океану: впровадження електронної 
та інтегрованої автоматичної системи оплати проїзду; 
створення та підтримки навігаційної інфраструктури 
для забезпечення зональної навігації; поліпшення 
якості надання транспортних послуг, систем інформу-
вання про надані послуги; підвищення рівня безпеки 
транспортних засобів; розвитку телекомунікаційної ін-
фраструктури, забезпечення її інтеграції до загально-
європейської мережевої служби; впровадження техно-
логій централізованого збору, обробки та розповсю-
дження даних; раціоналізації інфраструктури зв'язку, 
навігації та спостереження; підвищення рівня еколо- 
гічної безпеки на транспорті. 

Розвиток екологічно спрямованих транспортно-
логістичних кластерів блакитного океану сприятиме 
створенню ефективно працюючому транспортному 
комплексу України, досягненню нею статусу регіо- 
нального транспортного хабу. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  
У КРУПНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ 

 
Постановка проблеми. Міські пасажирські переве-

зення становлять складну соціально-технічну систему, 
що має значний соціально-економічний ефект на на-
селення міста й на підприємства, які надають послуги 
у сфері міських регулярних пасажирських перевезень. 
Соціальна значущість міського пасажирського транс-
порту загального користування безперечна. Причому 
зовнішній ефект, створюваний ним, не обмежується 
рамками міста, а впливає на соціально-економічний 
розвиток регіону й навіть держави загалом. Міський 
пасажирський транспорт є найважливішою складовою 
економіки будь-якої країни й України зокрема, де на-
селення гостро потребує громадських пасажирських 
перевезень. 

Розподіл пасажиропотоків у крупних транспорт-
них вузлах і визначення технічного потенціалу для 
його реалізації має велике значення. Особливо актуа-
льною ця проблематика є при наявності декількох 
конкурентних видів транспорту. Транспортна система 
повинна бути гнучкою в реалізації потреб населення в 
перевезеннях. При цьому повинно бути забезпечено 
також і ефективне використання ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у розвиток теорії ефективної організації паса-
жирських перевезень у залізничних вузлах зробили 
такі вчені: Н.І. Бєщєва, Т.В. Бутько, П.С. Грунтов, 
Ф.П. Кочнєв, В.Я. Негрей, О.М. Огар, М.Я. Стефанов, 
М.В. Правдін, А.В. Прохорченко, М.П. Іхненко,  
Ю.О. Пазойський та ін. [1, 2].  

Існуючі методи визначення величини пасажиро-
потоку та розмірів руху пасажирських поїздів, розроб-
лені вищеназваними авторами, були в основному 
спрямовані для поїздів звичайних магістралей за- 
лізниць. Вимогам надійності перевізного процесу та  
гнучкості його реалізації для сучасних ринкових умов 
уваги значно не приділялось.  

Метою статті є розробка моделі оптимізації паса-
жирських перевезень у крупному транспортному вузлі. 

Виклад основного матеріалу за темою дослідження. 
Стан та якість залізничного транспорту відіграє велике 
значення в економічному та соціальному розвитку 
держави. Значний інтегральний ефект інноваційних 
впроваджень саме на залізничному транспорті неодно-
разово доведено вченими та фахівцями галузі. Проте 
швидкозмінне зовнішнє середовище потребує роз- 
робки нових заходів щодо покращення роботи заліз-
ниць України.  

Останніми роками на залізничному транспорті 
України спостерігається негативна тенденція до по- 
гіршення господарського стану підприємств галузі. 
Значний моральний та фізичний знос основних засо-
бів виробництва, відсутність фінансування з боку дер-

жави та неповне покриття пільгових перевезень приз-
водить до поступового втрачання конкурентних пере-
ваг на ринку вантажних та пасажирських перевезень 
країни.  

У рамках Концепції Державної програми рефор-
мування залізничного транспорту передбачено ство-
рення нової моделі управління залізничним транспор-
том України. Впровадження нової моделі управління 
залізничним транспортом дозволить вирішити пи-
тання, що унеможливлюють розвиток галузі в існу- 
ючих умовах та надають усі необхідні важелі регулю-
вання щодо створення ефективної, продуктивної стра-
тегії розвитку. Так, на думку вчених та фахівців галузі, 
найбільш доцільне буде створення моделі організації 
залізничного транспорту України за холдинговим ти-
пом.  

Створення організаційної моделі управління за- 
лізничним транспортом України за холдинговим ти-
пом дозволить: усунути перехресне субсидування па-
сажирських перевезень за рахунок вантажних; надати 
підприємствам відносну самостійність у розподілі фі-
нансових ресурсів та прийняті оперативних рішень; за 
рахунок розпорядження частиною прибутку виникає 
можливість стимулювання працівників; залучати інве-
стиції ззовні; сформувати конкурентне середовище.  

Необхідною умовою впровадження ефективної 
стратегії розвитку залізничного транспорту України є 
створення нової моделі управління, проте треба наго-
лосити на доцільності розробки заходів щодо пошуку 
резервів поліпшення стану галузі ще на етапі перетво-
рень.  

Підвищення прибутковості комплексу пасажир-
ських перевезень залізничним транспортом під час 
трансформаційних процесів організаційної структури 
управління галуззю можливе за рахунок підвищення 
конкурентоспроможності. Підвищення конкуренто-
спроможності можливе за рахунок оптимізації роботи 
залізничного транспорту, що дозволить вивільнити до-
даткові кошти спрямовані на модернізацію галузі, зо-
крема пасажирського комплексу. 

Таким чином, підвищення дохідності пасажир- 
ського комплексу залізничних перевезень України  
можливе за рахунок розробки заходів, спрямованих на 
оптимізацію господарської діяльності, оптимізацію 
роботи збиткових маршрутів та підвищення конкурен-
тоспроможності послуг щодо перевезення та супутніх 
йому. Серед комплексу напрямів розробки заходів під-
вищення дохідності пасажирського комплексу заліз-
ничних перевезень України є ті, котрі можливо реалі-
зовувати при існуючій організаційно-правовій формі 
управління галуззю, і є ті, котрі потребують структур-
них змін. 



ОЛЬХОВСЬКА О. Л., БУТКО К. Р. 
 

 

 
 

158 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Задачі оптимізації та управління складними еко-
номічними системами є предметом вивчення ряду су-
міжних математичних дисциплін. Практична реаліза-
ція логістичних технологій у транспортних системах 
повинна передбачати обов’язкове урахування дина-
міки в прийнятті рішень, оскільки під час реалізації 
рішень можливі зміни певного характеру (зміна по-
питу, цін та ін.). При цьому виникає необхідність ура-
хування впливу на систему випадкових факторів і під-
вищення вимог до забезпечення високого рівня надій-
ності досягнення бажаного результату при реалізації 
стратегії. З іншого боку, при прийнятті рішення необ-
хідно враховувати інтереси різних суб’єктів на всіх  
рівнях функціонування системи.  

Запропонована математична модель заснована на 
двоетапній дворівневій задачі стохастичного програ-
мування з квантильним критерієм. Дана постановка 
задачі враховує в собі декілька відомих підходів до мо-
делювання складних економічних відносин.  

Процес прийняття рішень у даній моделі має дво-
етапну структуру. Для моделювання двоетапності 
структури прийняття рішення використовується дво- 
етапна задача стохастичного лінійного програмування. 
Стратегією першого етапу є кількість транспортних 
одиниць, що приписані до вузла, і тарифи на переве-
зення по кожному з напрямків. На другому етапі  
транспорт розподіляється за напрямками у транс- 
портному вузлі залежно від реалізації випадкового по-
питу на перевезення.  

Відомі величини 1z


 — максимальна кількість па-

сажирів, яку може перевезти конкурент; 
а
iS — собівар-

тість перевезень одного пасажира в і-му напрямку  

транспортом; 
а
iS  — вартість перевезень порожнього 

транспорту, здатного перевезти одного пасажира в  
і-му напрямку.  

Задача послідовника формулюється як: 
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Критеріальна функція (1) являє собою суму втрат 

послідовника за всіма напрямками. Для кожного з на-
прямків втрати є сумою двох складових: перша скла-

дова 2 1 1 2 2( )( )a
i i i i i iS z z z y y− + + +

   
 є доходом від переве-

зень, який взято з протилежним знаком, друга скла-
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 — витрати на перевезення порожнього 

транспорту.  
Обмеження (2) пов’язане з наявною кількістю 

транспортних засобів. Вимога (3) обмежує тарифи ве-
личиною, яка погоджується з антимонопольним комі-
тетом. Обмеження (4) і (5) означають, що обсяг пере-
везень не може перевищувати попит на них. Обме-
ження (6) і (7) означають, що, в разі більш вигідної 
цінової політики лідера, обсяг перевезень послідов-
ника не може перевищувати величину попиту, що за-
лишилася після перевезень лідером. 

Висновки. У даній роботі представлено модель 
оптимізації діяльності залізничного транспорту при 
організації пасажирських перевезень у крупному  
транспортному вузлі.  

При оптимізаційних розрахунках визначають  
кількість транспорту, що приписаний до вузла; опти-
мальні тарифи на перевезення; кількість транспортних 
одиниць за напрямками залежно від випадкового по-
питу на перевезення. Враховується можливість залу-
чення додаткових транспортних одиниць у випадку 
недостатності власних. У моделі враховано вплив кон-
курентного транспорту (автомобільного).  

Розв’язання даної задачі в загальному вигляді по-
требує залучення методів статистичного моделювання 
та нелінійного програмування. 
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
 
Актуальність проблеми. В усьому світі спостеріга-

ється рух до приватизації чи приватного управління 
державними послугами, як у промислово розвинених, 
так і в країнах, що розвиваються. Ця тенденція особ-
ливо помітна в портовому секторі, де за останні кілька 
років суттєво збільшилися вимоги до тендерів про вве-
дення приватного управління до портів, які раніше пе-
ребували під контролем уряду або іншого державного 
органу. Інвестиції в портові активи мають сильний 
прямий і непрямий мультиплікаційний ефект на всю 
національну економіку і, крім того, що зобов'язання 
державних ресурсів є необхідними для заохочення  
спільного інвестування комерційним і промисловим 
секторами. 

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням ді-
яльності підприємств транспортної галузі, та зокрема 
морських портів присвячені роботи С. Бессонової,  
В. Котлубай, М. Макаренко, М. Мальцева, О. Степа-
нова та ін. Однак питання щодо формування органі-
заційно-економічного механізму залежно від форм 
власності потребують більш глибокого дослідження 

Мета статті — провести аналіз моделей управ-
ління морським портом залежно від форми власності 
та запропонувати методику оцінки концесійного ме-
ханізму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Завдяки 
цільовій політиці розвитку, розвитку взаємопов'язаних 
галузей, багато портів стали місцем для промислових 
кластерів. Порти представляють собою сукупність дер-
жавних і приватних товарів. Вони генерують прямі 
економічні вигоди (приватні товари) через свою дія-
льність, а також додаткові непрямі вигоди (суспільні 
блага) у формі підвищення торгівлі, збільшення обся-
гів виробництва другого порядку та збільшення обся-
гів заощаджень, послуг пов'язаних з торгівлею. Ці 
«економічні ефекти мультиплікатора» були викорис-
тані багатьма портами для обґрунтування прямих ін-
вестицій у державний сектор. Саме в такому подвій-
ному виробництві як державних, так і приватних то-
варів виникає складність, що робить визначальну роль 
і кордони між державним і приватним секторами  
складними в діяльності портів. Особливо це стосується 
морської та портової безпеки, безпеки портів та за- 
хисту морського середовища.  

Багато урядів безпосередньо або опосередковано 
беруть участь у розвитку портів. Вони часто викорис-
товують аргумент «полюса зростання» для обґрунту-
вання прямого фінансування базової інфраструктури 
порту. Саме делікатне вирівнювання державних і при- 
ватних інтересів визначає структуру управління порту 
та політики розвитку порту. Наявний повний спектр 

інституційних структур, які відрізняються, перш за 
все, в тому, де проходить межа між державним і при-
ватним секторами. На одному кінці цього спектру,  
повний громадський контроль над плануванням, регу-
люванням та операціями призводить до "порту служ-
би". На іншому кінці, майже повна відсутність дер- 
жавної власності, контролю або регуляторного нагляду 
призводить до приватизованого порту. 

На сьогодні існує певна тенденція вирівнювання 
державних і приватних інтересів, що останніми ро-
ками призвело до зменшення ролі урядів у портовій 
промисловості. Повна відсутність участі громадськості 
в портовому секторі, однак, залишається винятком, 
обмеженим переважно спеціалізованими портами та 
терміналами. Коли уряди намагаються збільшити на-
ціональний економічний добробут через розвиток 
портів, вони можуть обрати одну з двох окремих нор-
мативних рамок: систему заміщення ринку або рамку 
суспільних інтересів. Прагнучи підвищити економіч-
ний добробут, уряди можуть спробувати усунути рин-
кові недоліки та захопити неринкові зовнішні ефекти 
в рамках відповідних інженерних та оспорюваних опе-
рацій. Альтернативно, вони можуть переслідувати  
чіткі цілі, розроблені шляхом публічних консульта- 
тивних процесів, необхідних для визначення попиту 
на суспільні блага. Що стосується рамки ринкової вза-
ємодії, першочерговим завданням уряду є виявлення 
та усунення ринкових недоліків і антиконкурентної 
поведінки або регулювання її небажаних наслідків. 
Наприклад, конкуренція «для ринку» може замінити 
конкуренцію «на ринку», а конкуренція «для ринку» 
може бути сконструйована в конкурентних пропози-
ціях прав таким чином, щоб забезпечити конкуренто-
спроможні результати. 

Звідси випливає, що однією з цілей державної по-
літики має бути створення конкурентних ринкових 
структур для портових послуг та управління конку- 
рентною поведінкою. Це може бути досягнуто шляхом 
ліцензування, лізингу, концесії або інших методів, 
спрямованих на забезпечення ефективного розподілу 
ресурсів. У більшості країн з ринковою економічною 
політикою слідує ринковий сурогатний погляд. 

Необхідність певної форми державного втру-
чання на ринках портових послуг пов'язана з унікаль-
ними економічними характеристиками морських пор-
тів, деякі з яких, як правило, роблять їх природними 
монополіями [1]: 

 Надання портових послуг тягне за собою великі 
фіксовані витрати і низькі граничні витрати. Граничні 
вигоди, пов'язані з використанням портових послуг, 
перевищують граничні витрати на надання цих послуг. 
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 Відносно велика, мінімальна початкова потуж-
ність базової інфраструктури необхідна з технічних 
причин. 

 Інфраструктура часто є неподільною і, як наслі-
док, збільшення потужності інфраструктури може бути 
реалізовано лише в «квантах». 

 Як початкове будівництво, так і розширення 
порту вимагають великих обсягів капіталу. Як наслі-
док, необхідність розвитку базової портової інфра- 
структури (наприклад, морських замків, хвилерізів, 
причальних стін та магістральних доріг) одночасно 
створює великі операційні втрати капіталу та позбав-
ляє можливості інвестування внаслідок недостатнього 
використання потужностей на попередніх етапах жит-
тєвого циклу проекту. 

 Тривалість життя інфраструктурних портів  
часто перевищує часовий горизонт, прийнятний для 
приватних інвесторів та комерційних банків. 

 Основна інфраструктура порту є нерухомою і 
має декілька альтернативних варіантів використання. 

Цей набір характеристик є основною причиною 
фінансової участі урядів у проектах будівництва та  
розширення порту. Аналіз діяльності портів доводить, 
що порти та міста, частиною яких вони є, взаємодіють 
у багатьох аспектах: економічному, соціальному, еко-
логічному та культурному. Будь-який процес рефор-
мування порту повинен враховувати зв'язки між ці-
лями міста та цілями порту. Транспортна інтеграція — 
плавна передача вантажів і обладнання з наземних  
систем на воду — є важливою портовою функцією, але 
вона не відбувається ізольовано. Вузол морського 
порту в рамках мультимодальної транспортної системи 
часто асоціюється з розвитком міського центру і по-
роджує значну зайнятість, промислову діяльність, на-
ціональний і регіональний розвиток. 

Таким чином, оптимально та ефективно вибуду-
ваний механізм концесії є засобом розбудови не тільки 
неприбуткових проблемних підприємств, але й таких, 
що працюють рентабельно, але ресурсів яких не ви-
стачає для реалізації масштабних інвестиційних про- 
ектів розвитку.  

Морські порти та портові міста повинні викори-
стовувати свій вплив для створення необхідної інтер-
модальної інфраструктури та угод. Адміністрація порту 
та місто-порт повинні співпрацювати для ефективного 
розміщення транспортних потоків та обмеження  
транспортних витрат (включаючи зовнішні витрати). 

Аналіз доводить, основними цілями, коли роз- 
глядаються можливості концесійного механізму в мор-
ських портах, є: 

 модернізація установи та інсталяції, які часто 
відносяться до перших років промислової революції, 
щоб зробити їх більш чутливими до потреб та поба-
жань користувачів; 

 досягнення фінансової стабільності та фінансо-
вих цілей, із збільшенням частки фінансування, що 
надходить з приватних джерел; 

 досягнення стабільності праці і певної міри ра-
ціоналізації із подальшим збільшенням трудової участі 
в нових портових підприємствах. 

Загалом, доцільність конкретних методів визна-
чається двома основними факторами: 

Характер самої послуги (наприклад, громадська від-
повідальність або комерційна діяльність): громадська 
відповідальність, наприклад, у сфері управління рухом  
 

суден, означає, що незалежно від угоди, прийнятої для 
надання послуг, остаточна оперативна та юридична 
відповідальність за службу залишається на державному 
секторі, як правило, на портовій службі. Це є критич-
ним при розгляді того, як оптимізувати надання по- 
слуг, при цьому дотримуючись державних характерис-
тик послуги. Комерційна діяльність в портах також  
тягне за собою певний рівень громадської відпові- 
дальності, але в різній мірі. Мінімум, як правило, є  
обов'язком портового керівництва встановлювати ква-
ліфікацію постачальників послуг, що працюють на 
громадському рівні за допомогою процесу ліцензу-
вання, користувачів на недискримінаційній основі. 

Характер активів, необхідних для надання кожної 
категорії послуг: активи, необхідні для доставки бага-
тьох морських послуг, наприклад, є мобільними і мо-
жуть бути переміщені з відносно низькою вартістю з 
одного порту в інший. Однак більшість активів, необ-
хідних для забезпечення доступу та захисту або на-
дання термінальних послуг, є нерухомими і мають  
довгий економічний термін. Крім того, використання 
цих довгострокових активів є неподільним серед дис-
кретних службових одиниць. Отже, значна їх частина 
фіксується незалежно від обсягу одиниць послуг, над 
якими він амортизується [6]. 

Для цілей визначення активу «права власності, 
оренди, випадкового використання» тощо, корисно 
розмежувати портові активи на три категорії: 1) довго-
вічна інфраструктура високої вартості (наприклад, 
хвилерізи, канали і поворотні басейни), в яких додат-
кові вигоди можуть призначатися лише довільним ко-
ристувачам; 2) довговічна інфраструктура високої  
вартості (наприклад, причали та термінали), для яких 
додаткове використання та користь можуть бути роз-
поділені різними способами і призначені для систем 
дискретного надання послуг; 3) надбудова та облад-
нання, використання яких чітко пов'язане з конкрет-
ними користувачами та конкретними системами на-
дання послуг. 

В табл. 1 надано рекомендації щодо варіантів пе-
редачі конкретних категорій прав на репозицію кате-
горій основних портових послуг від державного до 
приватного сектору. 

Такий функціональний перерозподіл надає мож-
ливості удосконалити взаємодію приватного та дер- 
жавного сектору щодо надання портових послуг. 
Сприятиме надходженню додаткових інвестицій та 
зниженню ризику.  

За результатами аналізу було виокремлено сильні 
та слабкі сторони моделей управління портами 
(табл. 2). 

Управління ризиками передбачає ряд кроків. Ви-
ходячи з підходу, що застосовується багатьма фінансо-
вими установами для фінансування проектів з обме-
женим або відсутнім регресом, виокремлено такі 
кроки: 

— ідентифікація ризику; 
— поділ ризиків з портовою владою, державою 

або іншими державними органами, де це виправдано 
або можливо; 

— обмін ризиками з партнерами (наприклад,  
спонсорами, клієнтами, постачальниками або субпід-
рядниками); 

— скорочення впливу залишкового ризику (або 
ймовірність його виникнення); 
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Таблиця 1  
Функціональний перерозподіл в залежності від моделі власності * 

Модель  
управління 
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Державний порт -
оператор 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
20% 20% 20% 20% 20%

80% 80% 80% 80% 80%

Порт власник 100% 100% 100% 
30%

100% 100% 100% 
20% 20% 20% 20% 20%

70% 80% 80% 80% 80% 80%

Порт на правах 
оренди 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
20% 20% 20% 20% 20%

80% 80% 80% 80% 80%

Приватизований 
порт 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
50%

100% 100% 
50% 50%

50% 50% 50%
 

                — державна відповідальність;          — приватна відповідальність 

* Сформовано на основі джерел [1, 3, 5, 6]. 

 
Таблиця 2 

Сильні та слабкі сторони моделей управління портами * 
Модель  

управління 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Державний 
порт-опера-
тор 

Розвиток надбудови та операції з перевезення 
вантажів — це загальна відповідальність всього 
підприємства (єдність управління) 

Немає ніякої ролі або тільки обмежена роль приват-
ного сектору в вантажно-розвантажувальних роботах. 
Існує менше можливостей для вирішення трудових 
проблем, оскільки адміністрація порту також є основ-
ним роботодавцем портової праці. 
Відсутність внутрішньої конкуренції, що призводить 
до зниження ефективності. 
Нераціональне використання ресурсів та недостатнє 
інвестування внаслідок втручання уряду та залежності 
від державного бюджету. 
Операції не є орієнтованими на користувачів або на 
ринок. 
Відсутність інновацій. 
Відсутність або обмежений доступ до державних кош-
тів базової інфраструктури 

Порт  
власник 

Інвестиції в портову інфраструктуру та облад-
нання (зокрема, судна / берегове обладнання) 
визначаються і забезпечуються державним сек-
тором, що дозволить уникнути дублювання 
об'єктів 

Адміністрація порту і приватні підприємства спільно 
надають послуги з обробки вантажів (операції поділу), 
що призводить до конфліктних ситуацій. 
Приватні оператори не володіють основним обладнан-
ням, тому вони, як правило, функціонують як трудові 
басейни і не розвиваються у фірми з сильними балан-
сами. Це призводить до нестабільності і обмежує по-
дальше їх розширення. 
Ризик недостатнього інвестування. 
Відсутність інновацій 

Порт на пра-
вах  
оренди 

Один суб'єкт (приватний сектор) виконує ванта-
жно-розвантажувальні роботи і володіє та управ-
ляє вантажним підйомнотранспортним устатку-
ванням. Оператори терміналів більш лояльні до 
порту і більш ймовірне отримання необхідних 
інвестицій внаслідок їх довгострокових контрак-
тів. 
Приватні компанії, які здійснюють обробку тер-
міналів, зазвичай краще справляються з ринко-
вими вимогами 

Ризик надлишкових потужностей в результаті тиску з 
боку різних приватних операторів. 
Ризик помилкової оцінки належних термінів розши-
рення потужностей. 
 

Приватизо-
ваний порт 

Максимальна гнучкість щодо інвестицій і по-
ртових операцій. 
Відсутність прямого втручання держави. 
Право власності на земельну ділянку в порту за-
безпечує ринкову орієнтованість розвитку порту 
та тарифну політику.  
У разі перепланування, приватний оператор ро-
зуміє високу ціну продажу портової землі. 
Часто стратегічне розташування порту землі 
може дозволити приватному оператору розши-
рити сферу своєї діяльності 

Урядові може знадобитися створити портовий регуля-
тор для контролю монополістичної поведінки. 
Уряд (національний, регіональний чи місцевий) втра-
чає здатність виконувати довгострокову політику еко-
номічного розвитку портового бізнесу. 
У разі, якщо виникає необхідність в переплануванні 
території порту, уряд повинен витрачати значні суми 
грошей, щоб викупити землю порту. 
Існує серйозний ризик спекуляції з портом землі при-
ватними власниками 

Розроблено авторами на основі джерел [2, 3, 4, 6]. 
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— скорочення або обмеження наслідків залишко-
вих ризиків (наприклад, використання страхування 
або нарахування); 

— коригування очікуваної норми прибутку відпо-
відно до ступеня залишкового ризику. 

Два положення повинні застосовуватися в ситуа-
ціях, коли діяльність оператора являє собою делего-
ване управління державною службою. По-перше, ско-
рочення глобального ризику проекту (і, отже, вартості 
проекту) вимагає належного розподілу ризику. Розпо-
діл ризиків між концесіонером та концесіонером, з од-
ного боку, та різними спонсорами та кредиторами, з 
іншого, повинен ґрунтуватися на аналізі, призначе-
ному для визначення та розподілу ризиків для тих сто-
рін, які можуть виконувати їх найкраще (з найменшим 
негативним впливом). По-друге, будь-які ризики, ви-
ділені оператору, відображатимуться у вимогах до 
більш високого прибутку, з точки зору рівня або три-
валості, з наслідком збільшення вартості наданих по- 

слуг. Отже, в інтересах концесійного органу обмежу-
вати, наскільки це можливо, зайве накладення ризиків 
на оператора, коли оператор не в змозі керувати ними. 
Іншими словами, небажано примушувати оператора 
здійснювати ризики, які державний сектор зможе 
здійснювати за нижчою ціною. 

Концесія як форма державно-приватного парт-
нерства для розвитку морських портів є фундамента-
льною частиною будь-якої зростаючої економіки, яка 
охоплює третину загальної кількості інвестицій, що 
надходять сьогодні в такі економіки в усьому світі,  
і Україна повинна враховувати цю тенденцію і вико-
ристовувати цей інструмент, залучати кошти та розви-
вати економіку. 

Рекомендована методика, яка приймає як ви-
знану реальну вартість опціону, так і ризик у прий-
нятті рішення на період концесії, та розглядає коефі-
цієнт розподілу вартості опціонів, який використовує 
теорію ігор, інтегровану з розподілом ризиків, що збі-
льшує гнучкість переговорів (рис. 1).  

 
 

 

 
 

Рисунок. Етапи оцінки концесійного механізму (удосконалено авторами) 
 
Модель, запропонована в даній роботі, представ-

ляє кілька методів розрахунку в різних ситуаціях: 
1) розрахунок періоду концесії з урахуванням вартості 
опціону та коефіцієнта розподілу, враховуючи, коли 

ціна фіксується; 2) розрахунок періоду концесії тільки 
з державною гарантією без частки вартості опціону; 
3) розрахунок ціни з урахуванням вартості опціону та 
коефіцієнта розподілу при встановленні періоду кон- 

Розрахунок періоду концесії на основі існуючої інформації 

Отримання набору кількості здійснених операцій за допомогою методу випадкових чисел 

Розрахунок періоду концесії з використанням традиційного методу NPV 

Розрахунок періоду концесії і розподіл параметрів 

Розрахунок періоду концесії тільки з державною гарантією без частки вартості варіантів 

Розрахунок ціни, приймаючи значення параметра і коефіцієнту розподілу в період фіксації концесії 

Розрахунок періоду концесії тільки з державною гарантією без опції 

Частка значення, коли період концесії фіксується 

Порівняння результатів при різних прикладних середовищах 
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цесії; 4) розрахунок ціни тільки з державною гарантією 
без частки вартості опціону, коли період концесії  
є фіксованим. Розміщення вартості опціону та належ-
ного ризику між урядом та концесіонером може також 
уникнути спорів і сприяти співпраці. 

Однією з найважливіших умов для успіху проек-
тів портової реформи є здатність ідентифікувати ри-
зики. Тому виникає потреба аналізу розподілу ризику 
шляхом прагматичного вивчення того, що він означає 
з точки зору оператора терміналу. Інструменти вклю-
чають набір принципів, що складають кодекс передо-
вої практики, який виявився прийнятним для всіх сто-
рін для розподілу ризику в різних ситуаціях, і сітку 
оцінки, яка може бути використана для швидкої  
оцінки основних ризиків. проекту та здатність канди-
дата-оператора керувати цими ризиками. 

Стратегічно важливим елементом запропонова-
ного механізму є впровадження комплексу заходів, 
спрямованих на пошук, координацію та ефективне ви-
користання компонентів потенціалу в системі іннова-
ційного управління морським портом. Така система 
потребує постійного моніторингу, пошук оптимальних 
рішень проблеми та ефективного перенастроювання 
елементів і процесів для їх своєчасного вирішення.   

Систематичний моніторинг та оцінка, згідно з уз-
годженими критеріями з використанням об'єктивних 
даних, дасть можливість визначити відхилення від уз-
годженої програми або плану дій та своєчасно вжиті 
відповідні коригувальні дії.   

Висновки. Запровадження в діяльність морських 
портів механізму сприятиме: 

— залученню зовнішніх інвестицій та створенню 
надійних довгострокових грошових потоків; 

— стимулюванню інновації в різних функціональ-
них сферах, щоб гарантувати довгостроковий баланс 
між витратами та доходами, особливо коли вони сти- 
каються з інноваціями операторів терміналів, корис-
тувачів порту, конкуруючих портів та операторів  
внутрішніх територій; 

— створенню внутрішніх грошових потоків, необ-
хідних для заміни та розширення інфраструктури  
і надбудови порту; 

— встановленню обмеження на перехресне субси-
дування, що може бути раціональним з точки зору  
маркетингу (проникнення на ринок, залучення тра-
фіку), але які можуть підірвати фінансові показники; 

— уникненню розсіювання бази активів портових 
органів для задоволення цілей третіх сторін (напри-
клад, користувачів порту, які вимагають використання 
земельних ділянок у портовій зоні, незважаючи на 
найбільш економічне використання землі або портові 
та міські адміністрації з використанням портових ор-
ганів влади цілей міста). 

Показником розробленого механізму адаптив-
ного управління є реалізація інноваційної стратегії  
розвитку морського порту. 

Список використаних джерел 
 

1. Котлубай В.А., Воркунова О.В., Хайминова 
Ю.В. Развитие потенциала судоходных компаний Ук-
раины. Розвиток методів управління та господарювання 
на транспорті: зб. наук. праць. Одеса: ОНМУ, 2010. 
Вип. 31. С. 154-165.  

2. Мірошко В.М. Концептуальні основи форму-
вання стратегії розвитку морського торговельного 
порту. Регіональна економіка. 2007. №2. С. 229-235. 

3. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури 
України. URL: http://mtu.gov.ua. 

4. Kibik О., Kravchenko A. The strategy of develop-
ment of the enterprise of port activity. Економічні іннова-
ції: зб. наук. пр. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. 
Вип. 50. С. 217-224.  

5. Review of Maritime Transport 2018, Report by the 
UNCTAD secretariat. URL: http:// https://unctad.org/ 
en/Pages/statistics.aspx. 

6. Мальцев М.М. Сучасний стан розвитку націо-
нального портового комплексу. Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. 
наук. праць.  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. Вип. 2 
(12). Т. 3. С. 185-190.  

 
References 

 

1. Kotlubay V.A., Vorkunova O.V., Khayminova 
Yu.V. (2010). Razvitie potentsiala sudokhodnykh 
kompaniy Ukrainy. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta 
gospodaryuvannya na transportі, Vol. 31, pp. 154-165 
Odesa, ONMU [in Russian].  

2. Mіroshko V.M. (2007). Kontseptualnі osnovi 
formuvannya strategії rozvitku morskogo torgovelnogo 
portu. Regіonalna ekonomіka, №2, рр. 229-235 [in 
Ukrainian]. 

3. Ofіtsіyniy sayt Mіnіsterstva іnfrastrukturi Ukraїni. 
Retrieved from http://mtu.gov.ua [in Ukrainian]. 

4. Kibik O., Kravchenko A. (2012). The strategy of 
development of the enterprise of port activity. 
Yekonomіchnі іnnovatsії, Vol. 50, pp. 217-224. Odesa, 
ІPRYeYeD NAN Ukraїni  

5. Review of Maritime Transport 2018, Report by the 
UNCTAD secretariat. Retrieved from https://unctad.org/ 
en/Pages/statistics.aspx. 

6. Maltsev M.M. (2015). Suchasnyi stan rozvytku 
natsionalnoho portovoho kompleksu. Teoretychni i prak-
tychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, Issue 2 
(12), Vol. 3, рр. 185-190. Mariupol, DVNZ «PDTU» [in 
Ukrainian]. 

 
Стаття надійшла до редакції 22.11.2019 
Прийнято до друку 19.12.2019 

 

Формат цитування: 
Белопольський М. Г., Котенко В. В., Яковцев С. С. Формування концесійного механізму морських портів. 

Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 160-164. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).160-
164 

Belopolsky M. G., Kotenko V. V., Yakovtsev S. S. (2019). Forming the concessional mechanism of sea ports. Visnyk 
ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37), рр. 160-164. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).160-164 
  



МАЛИНОВСЬКА А. М. 
 

 
 

        2019/№2  165 
 

ФІНАНСИ 
 
УДК 336.743 DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).165-169 

А. М. Малиновська 
ORCID 0000-0003-4346-2101, 

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ 
 

ВІРТУАЛЬНІ ВАЛЮТИ: ПОШИРЕННЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ДО ВИЗНАННЯ 
 
Постановка проблеми. Нинішній час істотно від-

різняється від попереднього: світом править техніка, а 
товаром виступає інформація. В такому середовищі за-
родилися і активно почали використовуватися крип-
товалюти. Технологія Blockchain, на якій базуються  
віртуальні валюти, використовується не тільки провід-
ними країнами світу, а й у бізнес-середовищі для  
зменшення махінацій. Популярність криптовалюти 
зростає на тлі невизначеності їх економічної сутності 
та неврегульованості на законодавчому рівні. Коли-
вання курсу залежить від попиту на валюту та новин 
стосовно криптовалюти на міжнародному ринку. Від-
сутність єдиного підходу до визначення економічної 
сутності віртуальної валюти ускладнює процес роз- 
робки нормативно-правових актів, регулювання ринку 
криптовалюти та є актуальним питанням сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ням питань запровадження і розвитку криптовалюти 
займаються провідні вчені Глобального центру науко-
вих досліджень, які проаналізували правову та полі- 
тичну основу криптовалюти по всьому світу. Звіт охо-
плює 130 країн, регіональні організації, які розробили 
закони та політику контролю віртуальних валют [1]. 
Організація Deloitte у звіті «Deloitte’s 2019 Global 
Blockchain Survey. Blockchain gets down to business» до-
слідила природу технології Blockchain та її вплив на 
економічне, технологічне та суспільне середовище [2]. 
В Україні дослідженням питань визначення економіч-
ної сутності криптовалюти займалися Т. Яцик, О. За-
гнітко, А. Кувшинова та К. Безверхий. 

Метою статті є поглиблення теоретичних основ 
визначення сутності криптовалюти та технологій, 
пов’язаних з нею. Проаналізувати підходи до визна-
чення економічної сутності валюти задля розробки  
нормативно-правових актів для регулювання операцій 
з віртуальними валютами. 

Виклад основного матеріалу. Віртуальні валюти 
змінюють сучасну історію. Децентралізована валюта 
приваблює інвесторів та компанії для запуску ІСО. 
Найбільш важливою особливістю віртуальної валюти є 
те, що вона не контролюється та є теоретично неспри-
ятливою до старих способів державного контролю та 
втручання. Здійснення операцій за допомогою крип-
товалюти не потребує участі третьої сторони, платіж 
можливий з використанням закритих і відкритих клю-
чів.  

Незважаючи на те, що криптовалюта діє на між-
народному ринку вже більше 10 років, на разі відсут-
ній єдиний підхід до її трактування. Криптовалюти  
розглядають як тип цифрової валюти, який викорис-
товує криптографію для забезпечення безпеки і захи-
сту від підробок [3]. У табл. 1 наведено терміни які 
використовують країни для означення криптовалюти 
в нормативно-правових актах. 

Першою криптовалютою в світі є Bitcoin, яка 
була запущена в 2009 р. Засновником даної валюти 
вважають Сатоші Накомото, який володіє 980 000 
BTC. Через ажіотаж та сумнівні транзакції, 25% всіх 

Bitcoin були втрачені назавжди [4]. За роки існування 
віртуальних валют, третя частина ринку належить 
Bitcoin, іншу частину займають похідні віртуальні ва-
люти — альткоїни. Даний термін використовується для 
опису будь-якої віртуальної валюти, яка є відмінною 
від Bitcoin. Створення таких криптовалют відбувається 
шляхом відхилення від фундаментальних правил ме-
режі віртуальних валют або розробкою нової крипто-
валюти. На рис. 1 зображено найпопулярніші вірту- 
альні валюти за кількістю проведення транзакцій в се-
редньому за добу вересня 2019 р. 

 
Таблиця 1 

Визначення криптовалюти країнами світу 
(складено автором за даними джерела [1]) 

Назва країни Визначення
Аргентина
Тайланд 
Австралія 

Цифрова валюта 

Канада
Китай 
Тайвань 

Віртуальні товари 

Німеччина Крипто-токен 
Швейцарія Платіжний токен 
Італія
Ліван 

Кібер-валюта 

Колумбія
Ліван 

Електронна валюта 

Гондурас
Мексика 

Віртуальні активи 

 
Законодавчо більшість країн світу не визнають 

криптовалюти, деякі з них прагнуть створити власні 
цифрові валюти, незважаючи на питання, пов’язані з 
деякими проблемами впровадження. В даний час на-
ціональні віртуальні валюти створили такі країни: Ки-
тай, Еквадор, Сенегал, Сінгапур і Туніс. В табл. 2  
відображено країни, які мають національні та регіона-
льні криптовалюти. 

Найбільше в створенні національної віртуальної 
валюти зацікавлені країни, які опинилися під загро-
зою міжнародних санкцій. Такі держави бачать мож-
ливі труднощі, які існують в міжнародній банків- 
ській системі. Деякі країни мають таку позицію: реа-
лізація подібних інноваційних цифрових проектів 
стане приводом для безповоротної зміни існуючої 
міжнародної валютної системи.  

Стати власником крпитовалюти можливо різ-
ними шляхами: придбати на спеціалізованій біржі, ви-
грати за допомогою гри, отримати як винагороду за 
надані послуги або реалізовані товари або здобути за 
допомогою mining. Процес mining може приносити 
невеликий дохід, приблизно 1-2 доларів на людину в 
день. На чистий прибуток, отриманий від такої про-
цедури, також впливають затрати на електроенергію та 
обладнання. Щоб почати mining треба володіти спеці-
алізованим графічним процесором (GPU) або спеціа-
лізованою інтегральною схемою (ASIC), достатньою 
кількістю засобів для охолодження обладнання, по- 
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стійним підключенням до мережі Інтернет, законним 
пакетом програмного забезпечення для такої про- 

цедури та бути членом онлайн-обмінну криптовалюти 
в онлайн-пулі mining.  

 

 
Рис. 1. Віртуальні валюти за кількістю транзакцій за добу вересня 2019 р. 

(складено автором за даними джерела [5]) 
 

Таблиця 2 
Країни, що мають національні  
та регіональні криптовалюти 

(складено автором за даними джерела [1]) 

Код ICO Назва країни 

AI Ангілья (ECСB)
AG Антигуа та Барбуда (ЕССВ) 
CN Китай 
DM Домініка (ЕССВ)
GD Гренада (ЕССВ)
IE Ірландія 
LT Литва 
MH Маршаллові острови 
MS Монсеррат  
KN Сент-Кітс та Невіс (ЕССВ) 
LC Сент-Люсія (ЕССВ) 
VC Сент-Вінсент та Гренадини (ЕССВ)
VE Венесуела  

 
Геніальним винаходом слід також вважати техно-

логію, на основі якої побудовані криптовалюти. 
Blockchain — це нетлінний цифровий регістр еконо- 
мічних транзакцій, який можна запрограмувати для 
запису не тільки фінансових транзакцій, а й прак- 
тично всього цінного [6]. Blockchain — це простий спо-
сіб, для того щоб передати інформацію повністю авто-
матизованим та небезпечним способом. Фальсифіка-
ція даних неможлива, оскільки дана транзакція пере-
вірена мільйонами комп’ютерів у мережі і має уніка-
льний запис. Bitcoin використовує таку модель для 
грошових переказів, але її можна використовувати в 
багатьох сферах. Blockchain може не тільки передавати 
та зберігати гроші, він також може замінити всі про-
цеси та бізнес-моделі, які покладаються на отримання 
невеликої комісії за транзакцію. В табл. 3 відображено 
Blockchain-додатки, які трансформують спільноту.  
Нові ініціативи Blockchain в різних країнах та регіонах 
мають вплив на те, як даний процес реалізується в 
світі. В Китаї керівництво держави створило ключові 
технологічні пріоритети розвитку країни. В звіті, опу-
блікованому Міністерством промисловості та інфор-
маційних технологій, Blockchain вважають ключовим 
фактором економічного розвитку. Дана технологія 
може знайти своє втілення в економіці та захисті  
авторських прав. Blockchain є одним із п’яти важливі-
ших пріоритетів в Китаї. Сінгапур позиціонує себе для 
просування віртуальних валют. Грошово-кредитна 
влада країни прийняла Blockchain сприятливими по-
датковими процедурами та державним фінансуванням 
його розвитку. Уряд оголосив своє розуміння та ви-
знання такої технології, назвавши її «фундаменталь-

ною» для економічного розвитку. В Ізраїлі спостеріга-
ється значна Blockchain активність, яка зосереджена 
на цифрових активах та криптовалютах. Дана країна 
виступає сильним лідером у підприємницькій діяльно-
сті та науково-дослідних розробках у таких сферах, як 
кібер-технології криптовалюти та інтелектуальні тех-
нології. Ізраїльські Blockchain - стартапи здійснюють 
проекти в таких інших сферах, як зберігання даних 
ДНК, реєстрація алмазів, кібербезпека та міжнародна 
доставка. На державному рівні розроблюються 
Blockchain додатки. На рис. 2 зображено різні погляди 
проаналізованих країн з приводу технології Blockchain. 

 

Таблиця 3 
Blockchain-додатки, які трансформують спільноту 

(складено автором за даними джерела [7]) 
Сфера 

застосування
Пояснення 

Управління акти-
вами: обробка і  
розрахунок в тор- 
гівлі 

Зменшує вірогідність помилок бро-
кера за рахунок шифрування даних 

Страхування: обробка 
претензій 

Забезпечення ідеальної системи для 
без ризикового управління та прозо-
рості 

Охорона здоров’я  

Отримання конфіденційності особо-
вих записів; 
дотримання законів HIPAA при дос-
лідженнях; 
автоматичне відправлення кви-
танції за лікування страховим компа-
ніям 

Музика 

Створення децентралізованої бази да-
них про права на музику; 
виплата гонорарів та їх розподіл між 
учасниками 

Законодавство  
Недопущення фальсифікації голосів;
створення системи «відкриті дані для 
жителів країни»  

Громадська  
цінність  

Сприяння самоорганізації, самоупра-
вління для компаній, фондів, держа-
вних установ, вчених та громадян для 
обміну інформацією 

Ідентифікація 
Шифрування даних документів для 
здійснення більш надійної ідентифі-
кації особи в мережі або поза нею

 
Криптовалюти є нонсенсом XХІ століття, оскі-

льки технології, на яких вони діють, допоможуть ви-
рішити питання не тільки в управлінні державою, а й 
зможуть полегшити роботу людей. Відсутність єдиного 
підходу до визначення економічної сутності цифрової 
валюти ускладнює процес прийняття її на державному 
рівні. Найбільш поширені повідомлення застороги ін- 
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Рис. 2. Погляди Китаю, Сінгапуру та Ізраїлю на технологію Вlockchain 

(сформовано автором на основі джерела [2]) 
 

вестицій в ринок віртуальних валют. Такі попере-
дження частіше висловлюються центральними бан-
ками. Їх ціль освідчити населення в різниці між фак-
тичними грошима, які випускаються та гарантуються 
державою, та криптовалютами, які не існують в фі- 
зичному вимірі. Сьогодні є популярним заробляти 
гроші в зв’язку зі зміною курсу віртуальних валют, 
тому уряд ставить за мету попередити громадян, що в 
разі втрати всіх засобів, вони не отримають правового 
захисту. В табл. 4 зображено країни які заборонили 
використовувати криптовалюти. 

 
Таблиця 4 

Правовий статус криптовалюти у світі в 2019 р. 
(складено автором за даними джерела [1]) 

Заборона на використання Заборона за замовчуванням
Код ІSО Назва країни Код ІSО Назва країни

DZ Алжир BH Бахрейн 
BO Болівія BD Бангладеш
EG Єгипет CN Китай 
IQ Ірак CO Колумбія

MA Марокко DO 
Домініканська 
Республіка 

NP Непал ID Індонезія
PK Пакистан IR Іран 
AE ОАЕ KW Кувейт 
VN В’єтнам  LS Лесото 

  LT Литва 
  MO Макао 
  OM Оман 
  QA Катар 

  SA 
Саудівська 
Аравія 

  TW Тайвань 
  TH Таїланд  

 
Уряди більшості країн відмічають можливості ви-

користання криптовалюти для незаконної діяльності, 
такої як відмивання грошей або тероризм. Саме тому, 
було прийнято рішення на територіях деяких держав  
розробити нормативно-правові акти, що стосуються 
відмивання грошей, боротьбі з тероризмом та органі-
зованою приступністю, з метою контролю фінансо- 
вими установами ринку віртуальних валют. На тери- 

торії Австралії, Канади та острова Мен діють закони 
про контроль транзакцій з криптовалютами в рамках 
законів про відмивання грошей та фінансування теро-
ризму. Вклад інвестицій у криптовалюти загрожує або 
втратою грошей, або шаленими надприбутками, які 
можна отримати лиш «граючи» на різниці курсу або 
на довгостроковій перспективі. Заробити гроші на 
криптовалюті можливо за допомогою прогнозів, а це 
може призвести до втрати ресурсів. Саме тому, деякі 
країни обмежили інвестиції в криптовалюти на тери-
торії своєю держави, що відображено в табл. 5. 

 
Таблиця 5 

Підхід країн до інвестування в криптовалюти в 2019 р. 
[складено автором за даними джерела 1] 

Назва країни Підхід до регулювання
Алжир, Болівія, 
Марокко, Непал, 
Пакистан, В’єт-
нам 

На території держави заборонена будь-яка 
діяльність, пов’язана з використання кри-
птовалюти 

Катар, Бахрейн 

Заборонено використовувати криптова-
люти на території держави, проте дозво-
лено проводи операції з віртуальними ва-
лютами на вищому рівні 

Бангладеш, Іран, 
Таїланд, Литва, 
Лесото, Китай, 
Колумбія 

Заборона на інвестування в віртуальні ва-
люти відсутня, проте накладають обме-
ження, не дозволяючи фінансовим уста-
новам полегшувати проведення операцій з 
криптовалютами 

 
Не всі країни бачать загрозу в криптовалюті та 

технологіях, на яких вона діє. Так Іспанія, Білорусь, 
Люксембург та Кайманові острови не визнають вірту-
альні валюти законним платіжним засобом. Дані кра-
їни розроблять сприятливі умови для регулювання 
криптовалюти для залучення інвестицій в технологічні 
компанії, які досягли успіху у даній сфері. 

На початок жовтня існує 2403 види криптовалюти 
[8]. Проте уряд Бельгії, Південної Африки та Велико-
британії випустили попередження для громадськості 
про небезпеку віртуальних валют та запевняють, що 
ринок криптовалюти ще замалий, для того щоб турбу-
ватися про його регулювання.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Технологія блокчейн широкомасштабна і врешті-решт досягне
мейнстріму

В даний час наймає персонал для Blockchain

Blockchain як першочерговий стратегічний пріоритет

Використовуємо Blockchain у виробництві

Розумні контракти є дуже важливими

Окупність Вlockchain протягом 3 років

Ізраїль Сінгапур Китай
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Головне питання, яке виникає при інвестування 
в криптовалюти, — проблема оподаткування. В зв’язку 
з цим, основна проблема полягає в тому, як класифі-
кувати криптовалюти та дії пов’язані з ними для цілей 

оподаткування. На рис. 3 зображено операції набуття 
та використання криптовалюти, за якими доцільно 
обирати групи оподаткування.  

 

 
Рис. 3. Визначення переліку етапів, з яких складається діяльність суб’єктів  

господарювання на ринку криптовалюти 
(складено автором за даними джерела [9]) 

 

За рішення Європейського Суду в 2015 р., крип-
товалюта не оподатковуються податком на додану  
вартість в країнах-членах Європейського Союзу. Та-
кож більшість країн дійшли згоди, що процес mining 
також не оподатковується. Винятком є Російська Фе-
дерація, в якій доведеться заплатити податок у разі  
перевищення норми використання електроенергії.  
Активно використовують криптовалюти в якості пла-
тіжного засобу на території швейцарського кантону 

Цуг та муніципалітету в Тичино. В Мексиці та на те-
риторії острову Мен також дозволяють використову-
вати віртуальні валюти в якості платіжного засобу. 
Уряд Антигуа та Барбуди дозволяє фінансувати про- 
екти та благодійні організації через підтримку ІСО. В 
табл. 6 наведено порівняльну характеристику підходів 
деяких краї світу до визнання криптовалюти та опо- 
даткування операцій з нею. 

Таблиця 6 
Підходи країн світу до визначення економічної сутності криптовалюти та оподаткуванню операцій з нею 

(розроблено автором за даними джерела [1]) 

Назва країни 
Підхід до визначення  
економічної сутності 

Оподаткування операцій з криптовалютами 

1 2 3

Ізраїль 

Банк Ізраїлю не визнає в якості реаль-
ної валюти; 
визнається активом в цілях опо- 
даткування 

В цілях оподаткування визнається «засобом віртуального платежу»; 
операції з криптовалютами оподаткуються відповідно до законів «Про податок на 
прибуток» та законом «Про податок на додану вартість» 

Болгарія 
Криптовалюти визнано фінансовими 
активами в цілях оподаткування 

Стягується податок з фізичних осіб за отримані доходи від продажу криптовалюти, 
аналогічно продажу фінансових актиів

Швейцарія 
Криптовалюти визнані активом (влас-
ністю) 

Податок на багатство (в залежності від Кантона); 
податок на прибуток (любий дохід, який отримує фізична особа, за вирахуванням 
витрат на mining); 
податок на приріст капіталу (приріст капіталу від власних активів, які включають 
в себе криптовалюти, не підлягає оподаткуванню) 

Аргентина 
Віртуальні валюти визнано цінними 
паперами або облігаціями в цілях опо-
даткування 

Прибуток, отриманий від продажу криптовалюти, який надходить від аргентинсь-
ких та іноземних джерел оподатковується податком в розмірі 15% 

Білорусь 

Визнано активом; 
розміщення токенів створених юриди-
чною особою приводить до збіль-
шення зобов’язань  

До 2023 р. звільнені від:
- податку на прибуток; 
- податку на додану вартість. 
До 2049 р. оподатковується: 
- прибуток отриманий від операцій з віртуальними валютами у розмірі 1% 

Данія Актив 

Не оподатковуються податком на додану вартість (окрім ситуацій продажу mining 
ферми); 
застосовується податок на прибуток; 
збитки за продаж криптовалюти, що куппується в якості інвестиції, не оподатко-
вуються

Великобританія 
Криптовалюти визнано активом в ці-
лях оподаткування 

Корпорації справляють корпоративний податок; 
з фізичних осіб стягується податок на приріст капіталу 

Австралія 
Не є платіжним засобом; 
операції розцінюються як бартер 

Оподатковуються податком на прибуток;
у разі використання віртуальної валюти — податок на приріст капіталу 
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Закінчення табл. 6 
1 2 3

Канада 

Не є платіжним засобом; 
визнано як товар; 
у разі обміну операції визнаються бар-
терними 

Стягується податок на прибуток;
податок та товари та послуги (податок з продажів) застосовується до справедливої 
ринкової вартості товарів, які купуються за криптовалюти; 
mining для особистих цілей не оподатковується (здійснення оподаткування даної 
процедури в бізнесі) 

Мексика 
Не визнано юридичною валютою; 
вираження вартості як засобу платежу

Незважаючи на закон «Про віртуальні активи» в країні не врегулювано оподатку-
вання операцій з криптовалютами 

 
Проаналізувавши дані десяти розвинених країн 

світу, прослідковується тенденція відсутності єдиного 
підходу до трактування економічної сутності крипто-
валюти як в цілях бухгалтерського обліку, так і в цілях 
оподаткування. Регулювання ринку віртуальних валют 
допоможе запобігти фінансуванню тероризму, відми-
ванню грошей. Визначення економічної сутності до-
поможе податковим органам розробити систему до- 
даткових надходжень до бюджету. 

Висновки. В залежності від того, як криптовалюти 
будуть розвиватися, будуть виникати унікальні про-
блеми регулювання, оподаткування та обліку. Без чіт-
ких вказівок з боку ключових регуляторів галузеві 
інновації можуть затягнутися. Тим не менш, нові фі-
нансові продукти вже є на ринку і їх популярність з 
кожним днем зростає. За допомогою новітньої техно-
логії Blockchain можна запобігти масштабним фінан-
совим махінаціям, бути впевненим у секретності ін- 
формації та її прозорості одночасно. Відсутність єди-
ного підходу до визначення економічної сутності  
криптовалюти ускладнює процес розробки норма- 
тивно-правових актів. У свою чергу криптовалюти все 
частіше використовують у не надто безпечних цілях, 
оскільки операції, проведені за їх допомогою, аноні-
мні. У зв’язку з активним ростом ринку криптовалюти  
нагальне питання полягає у визначенні економічної 
сутності, задля збільшення доходів до бюджету та  
контролю сумнівних операцій з новим видом вірту- 
альної валюти. 
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ  
ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ (КРИПТОВАЛЮТ) В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Світ не стоїть на місці і з 

кожним днем людство дізнається про появу чогось но-
вого, незвичайного. Майже 10 років минуло з дня за-
пуску системи Bitcoin, першої та найпопулярнішої 
криптовалюти сьогодення. Цифрові валюти весь час 
прогресивно розвиваються та поширюються у викори-
станні в різних країнах світу. Україна також не стала 
винятком, тож, важливим та водночас складним пи-
танням постає процес контролю та регулювання опе-
рацій з віртуальними валютами.  

Проте, до сьогодні, не було досягнуто спільної 
думки щодо того, чи потрібно ставитися до цифрових 
активів аналогічно до вже існуючих, використовуючи 
чинні правила, чи потрібно розробити іншу систему. 
Тому, ця тема потребує подальших і більш глибоких 
досліджень у правовій сфері законодавства стосовно 
віртуальних валют, створення механізму перевірки 
конвертації та обмінних курсів криптовалют, подібно 
до того, що існує для традиційних фінансових схем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ням питань, які стосуються визначення економічної 
сутності, здійснення операцій з криптовалютами та за-
стосування різних підходів щодо їх контролю, знахо-
дяться в колі уваги багатьох відомих вітчизняних та 
зарубіжних вчених, серед яких слід виділити роботи: 
О. Загнітко, А. Кувшинова, Ю. Федорова, І. Ефре- 
менко, Т. Панасенкова, В. Сословського, С. Алонсо, 
Р. Нельсон. 

У більшості робіт наголошується на перспективі 
запровадження віртуальних валют у сучасний світовий 
фінансовий простір та стрімкий розвиток економіки 
через вплив нового віртуального активу. Проаналізо-
вано способи нормативно правового регулювання,  
перспективи і ризики використання цифрових валют 
в різних країнах світу та спроби оподаткування опера-
цій із ними.  

Тож, на даному етапі Україна та більшість країн 
світу намагаються не відставати від інновацій та ін- 
тенсивно розробляють інструменти для впровадження 
та регулювання операцій з віртуальними валютами.  

Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо 
запровадження контролю віртуальних валют (крипто-
валют) в Україні на основі аналізу міжнародного до- 
свіду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Остан-
нім часом багато інновацій у фінансовій галузі стали 
настільки суперечливими і представляють стільки ж 
проблем для регуляторів і політиків, скільки крипто-
валюти. Сьогодні на базі прогресивного розвитку еко-
номічної та технологічної сфери в багатьох країнах 
світу суспільство активно використовує цей віртуаль-
ний актив. Спостерігається велика кількість щоденних 
транзакцій з віртуальними валютами по всьому світу, 
а саме, протягом третього кварталу 2019 року з 
Ethereum їх здійснено понад 705 000 одиниць в день 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Середня кількість щоденних транзакцій з віртуальними валютами  
в ІІІ кварталі 2019 року, тис. одиниць [1] 

 
Унаслідок інтенсивного попиту на інноваційний 

продукт, кожна країна по-різному сприйняла його по-
ширення. Одні держави активно запроваджують про-
ведення операцій з віртуальними валютами на законо-
давчому рівні, інші, навпаки, вносять істотні обме-
ження та забороняють її використання.  

У той час як уряд кожної країни має змогу конт-
ролювати паперові валюти, використовуючи центра- 
льні банки, які застосовують, так звану монетарну по- 

літику. Вони також мають можливість відслідковувати 
рух валюти, визначати, хто отримує прибуток від цього 
руху, збирати податки і відстежувати злочинну діяль-
ність. Весь цей контроль втрачається, коли неурядові 
органи створюють свої власні валюти — криптовалюти. 

Регулятори для позначення віртуальних валют в 
основних нормативних заявах та публікаціях викорис-
товують різні терміни (рис. 2). 
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Рис. 2. Найпопулярніші терміни для представлення віртуальної валюти в основних нормативних заявах  

та публікаціях станом на 01.01.2019 року [2] 
 
Найчастіше використовується назва «віртуальна 

валюта», зокрема, країнами Європейського Союзу, 
відповідно до Рішення Європейського Суду Справед-
ливості у справі С-264/14 та П’ятої Директиви ЄС про 
запобігання використанню фінансової системи з ме-
тою відмивання коштів та фінансування тероризму. 
Також не менш популярними є терміни «криптова-
люта», «цифрова валюта» та «цифровий актив», що ви-
користовувались взаємозамінно.  

Оскільки все частіше люди залучаються до вико-
ристання віртуальних валют, більшість національних 
та регіональних органів влади різних країни світу на-
магаються встановити певні правові норми. Якщо 2017 
рік був роком ICO, то 2018 рік став роком регулятив-
ного обліку операцій з віртуальними валютами. Для 

створення правової бази, щодо контролю ринку вірту-
альних валют, в першу чергу, держава повинна визна-
чити економічну сутність віртуальних валют. Деякі те-
рміни, що використовуються країнами для посилання 
на віртуальну валюту, включають цифрову валюту (Ар-
гентина, Таїланд та Австралія), віртуальний товар (Ка-
нада, Китай, Тайвань), крипто-токен (Німеччина), то-
кен-платежу (Швейцарія), кібер-валюти (Італія і Лі-
ван), електронна валюта (Колумбія та Ліван) та вірту-
альний актив (Гондурас і Мексика) [3]. 

При використанні та інвестуванні у віртуальні ва-
люти, виникає питання щодо оподаткування цих про-
цесів. Тож, постає завдання в класифікації криптова-
лют і конкретних видів діяльності та визначення дохо-
дів. Країни класифікують віртуальні валюти по різ-
ному для цілей оподаткування табл. 1. 

Таблиця 1 
Класифікація віртуальних валют для цілей оподаткування 

№ 
з/п 

Назва країни Визначення віртуальної валюти 

1 Ізраїль оподатковується як активи

2 Болгарія оподатковується як фінансовий актив

3 Швейцарія оподатковується як іноземна валюта

4 Аргентина та Іспанія що підлягає податку на прибуток

5 Данія що підлягають податку на прибуток та збитки 

6 Об'єднане Королівство корпорації сплачують податок на прибуток, неінкорпоровані підприєм-
ства сплачують податок на прибуток, фізичні особи сплачують податок 
на прибуток від капіталу 

Розроблено автором на основі джерела [3]. 

 
На веб-сторінці цифрових валют «Фінансове спо-

живче агентство Канади» зазначається, що можна 
здійснювати операції з віртуальними валютами [4]. 
Проте криптовалюти, включаючи Вitcoin, не вважа-
ються законним платіжним засобом у Канаді. Подат-
кове законодавство країни застосовує до операцій із 
віртуальними валютами податок на прибуток, а вико-
ристання віртуальних валют для оплати товарів або 
послуг оподатковується податком з продажу товарів  
і послуг (GST/HST). Із 1 лютого 2018 року The Globe 
and Mail повідомили, що Комісія з цінних паперів в 

Онтаріо схвалила перший у країні блокчейний фонд — 
Blockchain Technologies ETF [5]. 

Уряд Мексики в березні 2018 року у законодав-
стві прописав розділ про операції з «віртуальними ак-
тивами», які визначаються як цінність в електронному 
вигляді, зареєстрована та така, що використовуються 
особами як засіб оплати за всі види юридичних опера-
цій, які можуть бути передані лише електронним спо-
собом. Центральний банк Мексики дозволяє фінансо-
вим компаніям здійснювати операції з віртуальними 
активами, із попередженням про ризики [6]. 
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Держави-члени Європейського Союзу в лютому 
2018 року в особі Європейських наглядових органів з 
цінних паперів, банку, страхування та пенсійного за-
безпечення спільно випустили попередження для ко-
ристувачів віртуальних валют про ризики і нерегульо-
ваність криптовалютного ринку [7]. Єдиний банк 
(ЄБА) пропонує окремий режим регулювання, щоб 
зменшити фінансові ризики. 

У Франції прийнято указ про активне викорис-
тання системи Blockchain для широкого спектру фі-
нансових інструментів, що набув чинності 1 липня 
2018 року [8]. Французьке Управління фінансового  
ринку та контролюючі органи зазначили, що крипто-
валюти є фінансовим інструментом відповідно до за-
конодавства, і, отже, не потрапляють під нормативно-
правову базу реальних валют. Конкретні ставки опо-
даткування ICO французька влада поки не називає, 
однак експерти відзначають, що саме по собі залу-
чення інвестицій за рахунок випуску цифрових валют 
має обкладатися ПДВ за ставкою в 20% [9].  

Федеральний орган фінансового нагляду Німеч-
чини кваліфікує віртуальні валюти як фінансові ін-
струменти [10]. Компанії та особи, які здійснюють 
операції з віртуальними валютами, повинні отримати 
дозвіл від BaFin заздалегідь. 

У лютому 2018 року Федеральне міністерство фі-
нансів Німеччини опублікувало інформацію про пода-
ток на додану вартість (ПДВ) щодо Bitcoin та інших 

віртуальних валют. Наголошено на тому, що викорис-
тання криптовалют, як засобу платежу, звільняється 
від оподаткування. 

4 квітня 2018 року Міністерство фінансів Польщі 
наголосило на податкових наслідках від торгівлі  
криптовалютами. Дохід від операцій з віртуальними 
валютами підлягає податку на прибуток зі ставками 18 
та 32%, тоді як продаж чи купівля віртуальних валют 
вважається передачею майнових прав, на яку поши-
рюється ставка 1% на вартість транзакції [11]. 

Китай вживає активні дії щодо заборони розпов-
сюдження криптовалютного ринку. Почавши із забо-
рони ICO, країна наказала заблокувати банківський 
рахунок, пов'язаний з біржами і встановила загально-
національну заборону на доступ в Інтернет і мобіль-
ний доступ до всіх речей, пов'язаних з використанням 
віртуальних валют [12]. 

Тож, можемо спостерігати неоднозначне став-
лення урядів різних країн до регулювання ринку вір-
туальних валют. Було опубліковано багато попе- 
реджень, випущених різними державами, щодо поне-
сення певних ризиків при використанні віртуальних 
валют. Уряди певних країн, крім застережень, розши-
рюють свої закони щодо відмивання грошей, боротьби 
з тероризмом та організованими злочинами, що вклю-
чають криптовалютні ринки. У табл. 2. представлено 
застосовування нормативно-правової бази до віртуаль-
них валют у різних країнах. 

 
Таблиця 2 

Застосування нормативно-правової бази до віртуальних валют у різних країнах світу 

Країна Визначення 
криптовалюти 

Відповідальний 
регулюючий орган 

Законодавство 

Канада  Засіб обміну 

Канадські адміністратори 
цінних паперів (CSA); 
аналіз фінансових опера-
цій і звітів; 
центр (FINTRAC) 

Закон про відмивання грошей і фінансування 
тероризму (очікується); 
закон про цінні папери 

Мексика 
Платіжний  
інструмент 

Центральний банк Мек-
сики; 
національна банківська 
комісія і комісія з цінних 
паперів (CNBV) 

Закон про регулювання інститутів фінансових 
технологій (Закон Фінтех) діє з 10 березня 2018 
року 

ЄС Засіб обміну 

Європейське управління з 
цінних паперів і ринків 
(ЕСМ); 
Європейське банківське 
управління (ЄБА); 
Європейська комісія  
і парламент 

Директива про боротьбу з відмиванням грошей 
(5AMLD); 
MiFID II і ряд пов'язаних директив; 
директива 2018/843 (AMLD5), 2018] внесення 
поправок в Директиву (ЄС) 2015/849 про запо-
бігання використанню фінансової системи з 
метою відмивання коштів та фінансування те-
роризму 

Франція 
Нематеріаль-
ний актив 

Autoritй des Marchйs 
Financiers (AMF); 
Autoritй de Contrфle 
Prudentiel et de Rйsolution 

Закон PACTE (очікує на розгляд та введення у 
2019 році); 
Фінансовий та валютний кодекс 

Німеччина  
Фінансовий 
інструмент   

Бундесбанк; 
федеральний орган фінан-
сового нагляду 

Закон про банківську діяльність (KWG); 
статут торгівлі цінними паперами (WPHG); 
статут страхового нагляду (VAG); 
Кодекс капітальних інвестицій (KABG); 
статут нагляду за платіжними послугами (ZAG)

Китай - 
Народний банк Китаю 
(PBC); 
державна рада 

Закон про боротьбу з ПМР; 
заборона на обмін криптовалютами до фіату; 
заборона на ICO 

Розроблено автором на основі джерела [2]. 
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Впроваджуючи розробки стосовно державного 
контролю віртуальної валюти зменшується рівень фі-
нансових ризиків, мінімізуються проблеми, пов'язані з 
ухиленням від сплати податків та відмиванням гро-
шей.  

Серед українських користувачів спостерігається 
використання бірж з обміну криптовалют, які пропо-
нують обмін на гривню, а саме: Kuna, Exmo та BTC 
TRADE UA. Помітними учасниками ринку віртуаль-
них валют є компанії-емітенти власних криптовалют 
(токенів), зі значним обсягом залучених коштів, за 
2017-2018 роки 99,3 млн дол. США [13]. В Україні, не-
зважаючи на активне використання віртуальних ва-
лют, питанню законності, регулюванню та визнанню 
права власності на дані активи приділено недостатньо 
уваги, а визначення віртуальних валют для правової 
системи держави до цього часу є відкритим питанням. 
Виникає необхідність формування ефективної сис-
теми податкового контролю за операціями з крипто-
валютою як функції державного управління.  

У 2017 році до Верховної Ради України було по-
дано на розгляд два законопроекти про регулювання 
ринку криптовалюти та проект закону про внесення 
змін до Податкового Кодексу України з приводу опо-
даткування операцій із віртуальною валютою. Слід за-
значити, що дані проекти законів були відхилені та 
відправлені на доопрацювання. Наразі в Україні за- 
вершується підготовка концепції третього законопро-
екту про регулювання ринку криптовалюти.  

У 2018 році у Верховній Раді України було заре- 
єстровано ще два проекти закону №9083 та №9083 -1 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України 
відносно оподаткування операцій з віртуальними ва-
лютами». Відповідно до яких, держава буде контролю-
вати лише обмін віртуальних валют (криптовалют та 
токенів) на фіатні гроші (гривня). Операції з обміну 
криптовалюти на іншу криптовалюту відслідковува-
тися та контролюватися не будуть. Податок на додану 
вартість до операцій з криптовалютами застосовува-
тися не буде, за винятком операцій з продажу токенів-
активів, які забезпечують права на товари, які опо- 
датковуються згідно чинного законодавства. Податок 
на прибуток від діяльності з криптовалютами буде 
встановлений на пільгову ставку в період з 1 січня 2019 
по 1 січня 2024 року. Оприбуткування прибутку (до-
ходу) від операцій з продажу віртуальних валют для 
підприємств буде встановлено на рівні 5%, а по сплину 
2024 року — 18%. Для фізичних осіб ставка податку 
встановлюється на рівні 5% з прибутку (також слід 
враховувати 1,5% військового збору для фізичних осіб) 
без пільгового періоду [14].  

У альтернативному проекті № 9083-1 передбача-
ється окремий облік операцій з віртуальними акти-
вами для цілей податку на прибуток: ставка 18%  
(0% до 31.12.2029 року). Прописаний окремий облік 
для цілей ПДФО: ставка 18% до прибутку (0% до 
31.12.2029 року). Операції з придбання товарів за  
криптовалюту прирівнюється до продажу криптова-
люти за ціною товарів. Податок на додану вартість не 
є об’єктом розгляду, крім операцій з обміну токенів, 
що посвідчують права на товари, постачання яких 
оподатковується ПДВ [15]. 

Відповідно до міжнародного досвіду фінансовими 
регуляторами операцій із віртуальними валютами в 
Україні повинні бути Національний банк України, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку та Національна комісія, що здійснює регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг. Запрова-
дження фіскального контролю приведе до отримання 
додаткових надходжень до бюджетів, скорочення ті-
ньової економіки, протидії кіберзлочинності та фінан-
сування тероризму.  

Країни, які на законодавчому рівні визнали опе-
рації з віртуальними валютами, паралельно впрова-
дили механізм контролю над ними. Так, для того, щоб 
зареєструвати криптобіржу в Америці, необхідно ви-
конувати ряд вимог, де, згодом токен, що випуска-
ється, може розглядатися як цінний папір або валюта. 
У табл. 3 представлені провідні біржі віртуальних ва-
лют по всьому світу.  

 
Таблиця 3 

Провідні біржі віртуальних валют по всьому світу  
за даними трейдерів станом на квітень 2019 року 
№ 
з/п

Біржі віртуальних 
валют 

Кількість 
користувачів, % 

1 Віnance 29 

2 Bitmix 18 

3 Coinbase 15 

4 Bitfinex 14 

5 Bittrex 12 

6 BitStamp 11 

7 Kraken 9 

8 Poloniex 7 

Розроблено автором за даними джерела [16]. 

 
Для законного використання криптобіржі на фе-

деральному рівні потрібно здійснити реєстрацію, як 
оператор по переведенню грошових коштів у FinCEN 
(мережу по боротьбі з фінансовою злочинністю). Дана 
вимога відноситься не тільки до бірж і компаній, які 
надають послуги з обміну фіатних грошей та віртуаль-
них валют, а й до тих організацій, які надають крип-
товалютні гаманці, що в подальшому, тягне за собою 
переведення, обмін або продаж віртуальних валют. Та-
кож на рівні штатів для здійснення операцій з віртуа-
льними валютами потрібна ліцензія [17]. 

У листопаді 2017 року в Естонії набув чинності 
Закон про протидію відмиванню грошей і фінансу-
ванню тероризму, основою якого стала Директива Єв-
ропейського Парламенту і Ради 2015/849, яка перед-
бачає можливість надавати послуги, пов'язані з вірту-
альними валютами на підставі ліцензій наступних ви-
дів: постачальник послуг з обміну віртуальних ціннос-
тей на грошові та постачальник послуг гаманця вірту-
альних цінностей [18]. 

З квітня 2017 року Bitcoin визнаний в Японії офі-
ційним платіжним засобом. Але щоб скористатися 
цим правом, компанії повинні отримувати дорогі лі-
цензії. Як попередило Японське Агентство фінансових 
послуг, вклади в криптовалюті не застраховані за за-
конами про банківське регулювання. 

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, доречним 
було б ввести ліцензування та верифікацію на прове-
дення операцій з віртуальними валютами в Україні. 
Від обрання механізму регулювання діяльності з вико-
ристанням віртуальних валют в Україні, залежить ви-
рішення таких аспектів, як система оподаткування, 
дозвільні документи, оформлення операцій та права 
власності, механізм захисту від неправомірних дій. 
Тим самим, з’явиться можливість контролю на етапі 



МАМОНОВА А. В. 
 

 

 
 

174 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

придбання віртуальних валют за фіатні гроші, момент 
їх продажу та отримання за них коштів. 

Висновки. На сьогодні всі інновації, пов’язані з 
розвитком технологій, дають можливість зростання 
економічної сфери країни. Тому уряд повинен звер-
тати увагу на технологічні галузі розвитку, в тому числі 
на Blockchain, віртуальні валюти і можливості, які 
вони дають. Чим швидше Україна створить механізм 
регулювання ринку криптовалют, тим швидше укра- 
їнці отримають переваги, які дає їм ця індустрія. За-
провадження контролю операцій із віртуальними ва-
лютами на основі введення ліцензування зменшить рі-
вень фінансових ризиків, мінімізує проблеми, пов'я-
зані з ухиленням від сплати податків та відмиванням 
грошей.  
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МАТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Інвестиції є головним фак-

тором для розвитку підприємства, вдосконалення його 
виробництва та підвищення показників його діяльно-
сті, тому промислові підприємства прагнуть знайти ін-
вестора, який при визначенні об’єкта для вкладання 
ресурсів зосереджує свою увагу на інвестиційному по-
тенціалі підприємства. Першим кроком для прийняття 
інвестором рішення про вкладення коштів у підпри-
ємство є оцінка його інвестиційної привабливості. На 
сучасному етапі серед великої кількості методичних 
положень оцінки інвестиційної привабливості не існує 
методики, яка б повністю задовольняла інтереси ін- 
весторів, у зв’язку з чим, проблема визначення інвес-
тиційної привабливості підприємств є досить актуаль-
ною. 

Аналіз публікацій. Проблемні аспекти оцінювання 
інвестиційної привабливості підприємств знайшли  
відображення у працях зарубіжних (Дж. Кейнс,  
У. Шарп, Й. Шумпетер, І. Ансофф та інші) та вітчиз-
няних (І. Бланк, М. Крупка, А. Пересада, Т. Майо-
рова, В. Савчук та інші) вчених. Незважаючи на до-
сить значну кількість публікацій, присвячених даній 
темі, наразі існує певна невизначеність у методиках 
оцінювання інвестиційної привабливості. Потребує 
подальшого удосконалення відповідний методичний 
інструментарій, який дозволить надати об’єктивну 
оцінку інвестиційній привабливості промислових під-
приємств. 

Метою статті є обґрунтування та удосконалення 
методичних аспектів оцінки інвестиційної привабли-
вості промислових підприємств на основі матричної 
моделі. 

Виклад основних результатів. На сьогодні інвести-
ційна привабливість підприємства відіграє одну з го-
ловних ролей у розвитку підприємства та підвищенні 
його конкурентоспроможності на ринку. Для того, 
щоб інвестору визначитися, в яке підприємство  
вкласти кошти, йому потрібна інформація про сильні 
та слабкі сторони в діяльності підприємства, перспек-
тиви його подальшого розвитку й можливість забез- 
печити найбільш високу ефективність вкладених  
коштів. 

У сучасних умовах існує значна кількість методів 
оцінювання рівня інвестиційної привабливості під- 
приємств, які можна згрупувати за напрямами (рис. 1). 
Всі методики оцінки інвестиційної привабливості під-
приємства мають свої особливості, але призначення у 
них зводиться до того, щоб встановити, чи є доціль 
ним інвестування коштів в аналізоване підприємство. 

Більшість науковців пропонують використову-
вати методики оцінки інвестиційної привабливості, 
які базуються виключно на фінансовому стані підпри-
ємства, а саме на показниках фінансової звітності та 
не враховують якісних факторів. Використання даних 
методик можна пояснити тим, що інформація фінан-
сової звітності є більш доступною та дає можливість 
оцінити динаміку показників оцінки фінансового 
стану, а саме: ліквідності підприємства, його плато-
спроможності, фінансової стійкості, ділової актив- 
ності та рентабельності. В більшості методичних під-
ходів до оцінки інвестиційної привабливості бракує 
повної та достовірної інформації щодо об’єкта інвес-
тування та не враховуються специфічні особливості 
промислових підприємств. 

Для визначення інвестиційної привабливості під-
приємства пропонується використання нестандартної 
моделі комплексного характеру, а саме матричної мо-
делі [4], яка базується на використанні кількісних (фі-
нансових показників) та якісних факторів. Головними 
перевагами даної методики є можливість визначити 
вплив як кількісних, так і якісних показників при 
оцінці інвестиційної привабливості, та виявити слабкі 
місця і потенційні можливості підприємства, в яке пе-
редбачається вкласти кошти.  

Згідно з даною моделлю складається матриця  
Е (n*m), кількість рядків (n) якої визначається гру-
пами кількісної оцінки фінансового стану підприєм- 
ства (показниками ліквідності, фінансової стійкості, 
оборотності активів, прибутковості капіталу), а кіль-
кість стовпчиків (m) матриці — числом складових, які 
забезпечують коректне визначення відповідних кіль- 
кісних показників. 

Беручи до уваги сучасний стан вітчизняних про-
мислових підприємств, в даній методиці, матрицю  
кількісних показників (ліквідності, фінансової стійко-
сті, оборотності активів та прибутковості капіталу) до-
повнено групою показників майнового стану (коефі-
цієнтами зносу ОЗ, оновлення ОЗ та мобільності ак-
тивів), оскільки, саме майновий стан є одним з най-
більш проблемних місць на промислових підприєм- 
ствах, який характеризуються високим ступенем зно-
шеності, моральною та фізичною застарілістю основ-
них засобів, що призводить до посилення технічної та 
технологічної відсталості у більшості вітчизняних під-
приємств. Тому наявність групи показників майнового 
стану дозволить інвестору об’єктивніше оцінити ін- 
вестиційну привабливість промислового підприємства 
і прийняти правильне рішення про вкладання коштів. 
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Рис. 1. Методики оцінки інвестиційної привабливості 

Розроблено авторами на основі джерел [1-3]. 
 
Таким чином, матриця Е буде мати вигляд: 

х11      х12     х13 

х21      х22     х23 
Е =    х31      х32     х33     .  (1) 

х41      х42     х43 

х51      х52     х53 

На підставі викладеної методики доцільно скла-
сти таблицю (табл. 1), в якій зведені основні кількісні 
показники інвестиційної привабливості підприємства, 
а також критерії їх оцінки в динаміці відповідно до 
матричної моделі. 

Таблиця 1 
Кількісні показники інвестиційної привабливості підприємства 

Показник 
Позна-
чення 

Критерії оцінки
показника 

Показники майнового стану
1. Коефіцієнт зносу ОЗ Х11 Х11≤0,5↓; e11=1
2.  Коефіцієнт оновлення ОЗ Х12 Х12 ↑;  e12 =1 
3. Коефіцієнт мобільності активів Х13 Х13 =0,5↑;  e13 =1

Показники ліквідності
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Х21 Х21>0,2;  e21=1
2 Коефіцієнт покриття Х22 Х22>1; e22 =1 

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності Х23 Х23≥0,7-0,8; e23=1
Показники фінансової стійкості

4. Коефіцієнт автономії Х31 Х31≥0,5; e31 =1
5. Коефіцієнт маневреності власних коштів Х32 Х32≥0,5; e32 = 1
6. Коефіцієнт заборгованості Х33 Х33≤1; e33 = 1

Показники  оборотності активів
7. Коефіцієнт трансформації Х41 Х41↑;  e41= 1 
8.Тривалість обороту всіх активів, в днях Х42 Х42 ↓; e42 = 1 
9. Коефіцієнт оборотності поточних активів Х43 Х43 ↑; e43 = 1

Показники прибутковості капіталу
10. Коефіцієнт прибутковості активів за чистим прибутком, % Х51 Х51↑; e51 = 1 
11. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за чистим прибутком, % Х52 Х52↑; e52 = 1 
12. Коефіцієнт прибутковості реалізації продукції за чистим прибутком, % Х53 Х53↑; e53 = 1 

 

У відповідності з цим, інвестиційно привабливим 
можна вважати підприємство зі стійким фінансовим 
станом, тобто випадок, при якому сума елементів всіх 
п’яти рядків матриці Е буде дорівнювати 14 або 12. 
Критичний фінансовий стан ідентифікується у ви- 

падку, коли в матриці Е кількість нульових елементів 
перевищує 6 одиниць. 

В цілому, якщо суму всіх елементів матриці по- 
значити як Кп  (показник кількісної характеристики 
інвестиційної привабливості промислового підприєм- 

Методики оцінки 
інвестиційної 
привабливості 
підприємства

Методики, які 
базуються на
показниках 

оцінки фінансово-
господарського 

стану підприємства

Методики, що 
ґрунтуються на 
нефінансових 
показниках

Методики, що 
оцінюють 

підприємство 
різнопланово 
(комплексний 

підхід)

Методики, що 
ґрунтуються на 
статистичній 
інформації

Методики, що 
базуються на 

оцінці привабли-
вості цінних 

паперів компанії 
та аналізі 
показників 

фондового ринку 
(ринковий підхід)

Комбіновані 
методики,

що ґрунтуються 
на експертно-
статистичних 
розрахунках
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ства), то можливі варіанти оцінки його фінансового 
стану як об’єкта інвестування будуть наступними: 

 якщо Кп ≤ 6, то фінансовий стан підприємства 
характеризується як критичний (підприємство є не-
привабливим для інвесторів); 

 якщо Кп ≤ 11, то фінансовий стан підприєм- 
ства характеризується як нестійкий (підприємство має 
середній рівень інвестиційної привабливості); 

 якщо 12 ≤ Кп ≤ 14, то підприємство має стій-
кий фінансовий стан, тобто представляє безпосеред-
ній інтерес для інвесторів і може забезпечити високу 
ефективність вкладеного капіталу. 

Визначення якісних показників здійснюється 
шляхом проведення аналітичної роботи експертним 
методом, використовуючи теорію вагових коефіцієн-
тів. Надаємо кожному із якісних показників вагові  
коефіцієнти Кі (і=6,11) (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Вагові коефіцієнти якісних показників оцінки  
інвестиційної привабливості 

Назва показника 
Показ-
ник 

Інтервали зміни 
вагових  

коефіцієнтів 
1. Галузева приналеж-
ність підприємства х6 0<К6<0,05 
2. Стадія життєвого ци-
клу підприємства x7 0<К7<0,25 
3. Розрахунки під- 
приємства з персоналом x8 0<К8<0,15 
4. Розрахунки під- 
приємства за кредитами x9 0<К9<0,25 
5. Професійні здіб- 
ності керівництва x10 0<К10<0,2 
6. Добросовісність підп-
риємства  
як партнера x11 0<К11<0,05 

 
Таким чином, можна скласти таблицю рівнів  

якісних показників підприємства як об’єкта інвесту-
вання (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Межі оцінки якісних показників 
Рівні Низький Середній Високий

Інтервали 2≤F<4 4≤F<8 8≤F<10
 
Узагальнюючий показник інвестиційної приваб-

ливості підприємства визначається шляхом підсуму-
вання кількісних та якісних показників, рівні якого 
наведено в табл. 4: 

 
 Fмін.якіс.+ Fмін.кіл.≤ F(х1…х11)≤ Fмак.якіс. + Fмак.кіл..  (2) 

 
Таблиця 4 

Рівні загальної інвестиційної привабливості 
Рівні Низький Середній Високий

Інтервали 4≤F<9 9≤F<15 15≤F<21
 
 

Отримані результати узагальненого показника в 
комплексному поєднанні кількісних та якісних факто-
рів дадуть змогу об’єктивно оцінити рівень загальної 
інвестиційної привабливості промислового підприєм-
ства. На основі проведення оцінки інвестиційної при-
вабливості за матричною моделлю можна довести ін-
вестору доцільність укладання коштів у промислове 
підприємство.  

Висновок. Методика оцінки інвестиційної при-
вабливості на основі матричної моделі дає можливість 
на базі кількісних і якісних показників більш об’єк- 
тивно визначити ступінь інвестиційної привабливості, 
врахувавши особливості діяльності промислового під-
приємства, виявити проблемні напрями діяльності 
підприємства, і на основі узагальненого показника 
прийняти правильне інвестиційне рішення. 
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЯК ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ 
ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Бізнес-процеси все більше 

стають складними як для аналізу і ще більш склад-
ними для прогнозування та планування. В цих умовах 
підприємствам складно залучати інвесторів. Ця склад-
ність посилюється і ще багатьма факторами. Першим 
із них є певний дисбаланс у перерозподілі інвестицій-
них коштів між галузями і компаніями як на відкритих 
фондових майданчиках, так і під час приватних угод 
щодо прямого інвестування. Проблемою інвестиційної 
привабливості на сьогодні стає той факт, що в окремих 
випадках з’являються галузі та компанії, які в певному 
аспекті з точки зору привабливості економічних пока-
зників їх операційної діяльності є або малоефектив-
ними або іноді навіть збитковими, але все ж таки такі 
компанії мають підтримку акціонерів та все більш ін-
весторів хочуть розмістити свої кошти в їх акціях або 
інших цінних паперах. В першу чергу це стосується 
нових стартапів у сфері високих технологій. Після пер-
шого буму інтернет компаній у 1999-2000 рр. в інвес-
тиційному співтоваристві вважалося, що поява великої 
кількості компаній зі слабкими фінансовими показни-
ками, але із величезною капіталізацією неможлива. 
Але на сьогодні через більш ніж 10 років після остан-
ньої глобальної рецесії 2008 р. ми можемо сказати, що 
існує знову певне занепокоєння дисбалансом капіта-
лізації окремих компаній та точкою зору сучасних ін-
весторів. Тож існують не тільки статистико-економічні 
фактори інвестиційної привабливості, але й певною 
мірою поведінкові аспекти. Тож можна сказати, що 
підприємства мають розвивати не тільки аспекти мар-
кетингу свої продукції та послуг, але ще і маркетингу 
своїх відносин з інвесторами, щоб демонструвати себе 
як перспективний об’єкт для розміщення капіталу.  
Окрему категорію у світовій економіці займають ди- 
версифіковані підприємства (конгломерати). У той са-
мий момент вони здатні демонструвати доволі міцні 
фінансові показники та капіталізацію впродовж дов-
гого часу. Вони не є найпопулярнішими серед інвес-
торів (виняток, можна сказати, — 60-ті роки ХХ сто-
ліття), але також вони не є дуже розповсюдженою  
формою ведення бізнесу серед їх власників. Тож існує 
необхідність проаналізувати засоби інвестиційного  
маркетингу, за допомогою якого і підприємства спів-
працюють зі своїми інвесторами.  

Аналіз досліджень та публікацій. Проблемам ста-
новлення та розвитку маркетингу підприємств та інве-
стиційної привабливості присвячено багато наукових 
праць, як з боку вітчизняних вчених, так з боку прак-
тиків даної сфери діяльності. Так, аналіз діяльності 
маркетингових аспектів підприємств (у тому числі 
конгломератів) та дослідження проблем і перспектив 
його розвитку відображено у наукових роботах Т.О. 
Окландер [5], С.М. Ставської [6], О.С. Тєлєтова [7, 8], 
Н.В. Карпенко [4]. Питаннями інвестиційної приваб-
ливості розвитку конгломератів та інших підприємств 

розглядались в роботах Р.І. Жовновач [1] та Т.І. Ле-
пейко [2].  

Ці вчені роблять значний внесок у дослідження 
ключових питань та вирішення гострих проблем мар-
кетингового та інвестиційного середовища. Однак з 
метою підвищення конкурентоспроможності еконо- 
мічних процесів виникає необхідність у подальших на-
укових дослідженнях, особливо — у проведенні аналізу 
ефективності використання маркетингових аспектів 
для залучення інвесторів на прикладі диверсифікова-
них підприємств. 

Мета статті — дослідити тенденції сучасних ін- 
весторів щодо обрання об’єктів для розміщення капі-
талу і взаємозв’язок нового бачення економічних про-
цесів та форми диверсифікованого ведення бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні існує  
тенденція створювати досить вузькоспеціалізовані 
компанії. Це допомагає інвесторам більш чітко розу-
міти стратегію розвитку компанії та легше прогнозу-
вати її зростання або передбачувати майбутні ризики 
та проблеми. Але водночас це є вадою в сучасному 
світі, оскільки діяльність в одній галузі підвищує опе-
раційні ризики, кількість викликів у сучасному світі 
підвищується та конкуренція стає все більш гострою і 
структура конгломератів з точки зору завдання вижи-
вання у світі бізнесу в цілому, а не в окремій галузі, 
стає все більш привабливою. Розглянемо поняття су-
часного диверсифікованого підприємства, або конгло-
мерату. 

Конгломерат — це корпорація, що складається з 
декількох різних, здавалося б, не пов'язаних між собою 
підприємств. У конгломераті одна компанія володіє 
контрольним пакетом акцій кількох невеликих компа-
ній, які ведуть бізнес окремо. Кожен з дочірніх під- 
приємств конгломерату працює незалежно від інших 
бізнес-підрозділів, але звіти дочірніх компаній відно-
сяться до старшого керівництва материнської компа-
нії. Основні переваги і недоліки компаній-конгломе-
ратів як структури пов'язані з проблемою розміру. 

Для управлінської команди конгломерату наяв-
ність широкого спектра компаній в різних галузях 
може стати справжнім благом для їх нижньої лінії. Не-
ефективні компанії або галузі можуть бути компенсо-
вані іншими секторами. Беручи участь у ряді незв'яза-
них бізнесів, материнська корпорація може знизити 
витрати за рахунок використання меншої кількості ре-
сурсів і диверсифікувати інтереси бізнесу, ризики, по-
в'язані з функціонуванням на одному ринку, пом'як-
шуються. 

Кожна з розглянутих нижче компаній безумовно 
проводить сильну маркетингову політику. Як приклад 
можна розглянути SIEMENS. Якщо попросити зви-
чайного споживача назвати асоціації, які виникають у 
них з цією компанією, то відповідь буде приблизно 
така: «Технології, мобільні телефони», але цікавим є 
той факт, що SIEMENS не випускає телефони вже  
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14 років. Дивно те, як імідж компанії як виробника 
телефонів зберігся протягом стількох років. Це пов'я-
зують з тим, що телефон — споживчі товари, бренд 
яких найпростіше запам'ятати. Зараз Siemens займа-
ється більш глобальними проектами, про які зазвичай 
майже не відомо широкій аудиторії. 

Саме тому в новій рекламній кампанії Siemens 
розповідає докладніше про технології, якими вона 
займається. Компанія працює за трьома основними 
напрямами: технології для розвитку промисловості, 
економія енергії й інтелектуальна інфраструктура.  
Маркетингова кампанія Siemens включає в себе розмі-
щення в друкованих ЗМІ та інтернеті, PR, роботу в 
соціальних мережах. Позиціонування зміниться таким 
чином, що рекламні повідомлення більше не будуть 
говорити про Мегатренд таких, як вітрова енергія та 
екологія, а сфокусуються на речах ближчих спожива- 

чеві. Оскільки неправильне сприйняття бренду упові-
льнює розвиток компанії. 

Кожна з компаній так чи інакше працює в сфері 
інновацій. У компаній налагоджено автоматизоване 
виробництво. Промисловість знаходиться на порозі 
четвертої промислової революції. За автоматизацією 
слід діджіталізація виробництва. Мета — підвищити 
продуктивність, ефективність, швидкість і якість, зро-
бити компанії конкурентоздатними та наблизити їх до 
промисловості майбутнього. Продукція компаній 
включає себе пропозиції щодо автоматизації та 
діджіталізації виробництва. 

У табл. 1 представлені шість найбільших світових 
конгломератів за середньозваженою оцінкою їх до-
ходу, прибутку, вартості активів та ринкової капіталі-
зації від компанії з найбільшим показником (Siemens) 
до найменшої із цього списку (Danaher). 

Таблиця 1 
Фінансові показники за 2019 р. 6 найбільших конгломератів світу, за середніми показниками  

доходу, прибутку, вартості активів та ринкової капіталізації 

Компанія Країна Праців-
ники 

Виручка, 
млрд дол. 

Прибуток, 
млрд дол. 

Активи, 
млрд дол. 

Капіталізація, 
млрд дол. 

Siemens Німеччина 379 000 98,3 5,5 164,2 97 

United 
Technologies 

США 240 000 66,5 5,3 134,2 118,1

Honeywell 
International 

США 114 000 40,3 6,7 58,6 123,1

CK Hutchison Гонконг 300 000 35,4 5 157,4 40,7

3M США 93 516 32,8 5,3 36,5 126,1

Danaher США 71 000 20,1 2,4 47,8 90,7

 
Цікавим є той факт, що за кількістю є конгломе-

рати із США. В той самий час американська модель 
управління сучасними корпораціями має тенденцію до 
концентрації на окремих видах діяльності. В той час 
підприємства Азії навпаки більш схильні бути більш 

диверсифікованими. І якщо брати в загальній кілько-
сті конгломератів із доходом на рік більше 1 млрд дол., 
не залежно від форми їх власності та типу звітності 
(приватні або публічні), то це відповідає дійсності, що 
і відображається на рисунку. 

 

 
Рисунок. Структура кількості конгломератів в регіонах світу (за даними 2018 р.) 

 
У табл. 2 відображено ринки світу та сфери дія-

льності, в яких здійснюють свою бізнесову активність 
6 найбільших конгломератів світу. Тут ми можемо ска-
зати, що вони діють у досить великій кількості країн. 

Також дуже цікаво, що велика кількість аспектів їх ді-
яльності пов’язана прямо або опосередковано із вико-
ристанням інноваційних технологій.   
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Таблиця 2 
Географія та зони діяльності найбільших конгломератів світу 

Компанія Ринки Діяльність 
Siemens Весь світ Авіаційно-космічне виробництво, автомобільне виробництво, 

хімічна індустрія, виробництво акумуляторів, виробництво 
цементу та кранів, електронна промисловість, волокниста 
промисловість, їжа та напої, виробництво скла, інтралогіс-
тика, машинобудування та будування заводів, морське вироб-
ництво, гірничодобувна промисловість, нафтогазова промис-
ловість, панельне будування, фармацевтична індустрія, енер-
гетика, виробництво шин, вітряна енергія, транспорт і логіс-
тика

United 
Technologies 

США, Європа, Близький Схід 
і Австралія 

Високотехнологічні системи і послуги для будівельної та 
аерокосмічної промисловості; послуги перевезення; ліфти, 
ескалатори, рухомі доріжки і сервіс; рішення для опалення, 
вентиляції, кондиціонування та охолодження; авіаційні дви-
гуни для комерційних, військових, бізнес-джетів і авіації за-
гального призначення; інтелектуальні рішення для світової 
аерокосмічної та оборонної промисловості 

Honeywell 
International 

Німеччина, Австралія, Ка-
нада, Індія, Франція, Нідер-
ланди, Швейцарія, Ірак, 
США 

Космічні продукти та послуги; турбокомпресори; технології 
управління, зондування та безпеки для будівель та будинків; 
спеціальні хімічні речовини; електронні та сучасні матеріали; 
технологічна технологія переробки та нафтохімії; та енерго-
ефективні продукти та рішення для дому, бізнесу та транс-
порту 

CK 
Hutchison 

Китай, Філіппіни, Італія Пів-
денно-Східна Азія, Австралія, 
Західна Європа, Австрія, Ір-
ландія, Данія, Великобрита-
нія, , Швеція, Індонезія, В'єт-
нам, США, Канада Португа-
лія, Нова Зеландія 

Проводить усі немайнові підприємства групи Cheung Kong і 
Hutchison Group, включаючи порти та супутні послуги, опе-
рації з оренди ліній, інфраструктури, енергетики та лізингу 
рухомих активів 

3M Канада, Ізраїль, Франція, Ве-
ликобританія, Німеччина, Ро-
сія, Україна 

Стрічки, абразиви, клеї, спеціальні матеріали та фільтраційні 
засоби індивідуального захисту, засоби безпеки руху та засоби 
безпеки, комерційні графічні системи, комерційні засоби для 
чищення та захисту, матові підлоги, покрівельні гранули для 
асфальтових черепиць та засоби захисту від падіння; медичне 
та хірургічне обладнання, засоби охорони здоров'я та профі-
лактики інфекцій, системи доставки ліків, стоматологічні та 
ортодонтичні продукти, інформаційні системи охорони здо-
ров’я та продукти безпеки харчових продуктів; рішення з оп-
тичних плівок для електронних дисплеїв, упаковок та при-
строїв для взаємозв'язку; ізоляційні розчини; сенсорні екрани 
та сенсорні монітори 

Danaher Весь світ Дослідницькі та клінічні інструменти, аналітичні інструменти, 
реактиви, програмне забезпечення та послуги, стоматологіч-
ний сегмент; обладнання, витратних матеріалів та програм-
ного забезпечення для різних програм друку, маркування, ко-
дування, дизайну та управління кольорами на споживчих та 
промислових виробах

 
Також на базі даних табл. 1 було розраховано  

рентабельність активів, продажів та відношення чис-
того прибутку до капіталізації цих конгломератів. Ці 
дані відображено у табл. 3.  

Можна побачити із даних табл. 3, що деякі ком-
панії мають менше розбіжностей між рентабельністю 
продажів, активів та ринковою капіталізацією. Напри-
клад можна сказати, що з точки зору консервативного 
інвестора орієнтованого на вартісне інвестування, 
компанія CK Hutchison має дуже привабливий показ-
ник рентабельності продажів, але дуже невеликий у 
порівнянні із іншими компаніями показник рента- 
бельності за капіталізацію, який має бути як можна 
меншим. Це свідчить про недооціненність компанії у 
порівнянні із іншими, і для вартісних інвесторів ро-
бить її цікавим об’єктом для інвестування.  

Було проаналізовано тенденцію зростання акти-
вів, продажів та прибутку цих компаній за останні  
10 років і отримано наступні результати: 

Siemens: протягом 9 років активи та виручка ком-
панії стабільні, без значних коливань. За ці роки най-
менший прибуток спостерігався у 2010 р. та становив 
3 млрд дол., у 2012 р. прибуток різко збільшився до 
10 млрд дол., це був найбільший показник, який у 
2011 р. значно зменшився й до 2019 р. більше не на-
бував значних коливань.  

United Technologies: починаючи з 2010 р. активи 
компанії постійно зростали і за 9 років збільшилась 
більше, ніж у 2 рази. Виручка та прибуток значних ко-
ливань не зазнали. 

Honeywell International: за 9 років активи компанії 
зросли у 1,5 раза, Виручка значних коливань не за-
знала, а ось прибуток зростав до 2017 р., а у 2018 р. 
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вже різко впав, але у 2019 р. компанія значно збіль-
шила прибуток і на сьогодні цей показник найбільший 
за 9 років. 

CK Hutchison: до 2015 року. виручка та активи 
компанії майже не змінювалися, але починаючи з 
2016 р. ці показники стрімко почали зростати. Станом 

на 2019 р. виручка зросла у 12 разів, а актив компанії 
збільшилися у 3 рази. Прибуток за ці роки значних 
змін не зазнав. 

ЗМ: усі показники протягом 9 років мали не- 
значні коливання. 

 
Таблиця 3 

Рентабельність активів, продажів та відношення чистого прибутку до капіталізації цих конгломератів 

Компанія Країна Приб./Капит., % Приб./Вир., % Приб./Акт., %

Siemens Німеччина 5,67 5,6 3,35

United Technologies США 4,48 7,97 3,94

Honeywell International США 5,4 16,6 11,4

CK Hutchison Гонконг 12,29 14,1 3,1

3M США 4,2 16,2 14,5

Danaher США 2,6 11,9 5,02

 
Danaher: у 2019 р. порівняно з 2010 р. усі показ-

ники зросли у 2 рази, але значних коливань протягом 
9 років не відбулося. 

Після аналізу цих даних можна зробити висно-
вок, що наведені компанії є перспективними об’єкта- 
ми для інвестування. На сьогодні можна виокремити 
досить велику кількість типів інвесторів, і деякі із них 
мають позитивне відношення до конгломератів, де-
які — негативне, а деякі — нейтральне. У табл. 4 ми 
можемо виокремити 7 типів інвесторів, базуючись на 
їх стратегії інвестування на різних етапах економіч-
ного циклу, а також на їх відношенні до ризику.  

Інколи для інвесторів рішення про вибір стратегії 
важливіше, ніж сама стратегія. Дійсно, будь-яка з цих 
стратегій може принести значну віддачу до тих пір, 
поки інвестор зробить вибір і зобов’язується зробити 
його.  

Застосовують підхід, який відповідає персональ-
ному графіку та толерантності до ризику. Ігнорування 
цих аспектів може призвести до високого рівня відмов 
і часто змінюваних стратегій. І, як обговорювалося 
вище, численні зміни призводять до витрат, які з'їда-
ються за вашою річною нормою прибутку. 

 
Таблиця 4 

Портрет сучасних інвесторів та їх стратегії (розглядалися переважно корпоративні та інституційні інвестори) 

Тип інвестора Характеристики Приклади 
Коли  
інвестує 

Відношення до конгломератів

позитивне негативне нейтральне

1 2 3 4 5 6 7

Консервативний Прагне отримува-
ти в першу чергу 
захист від втрати 
своїх інвестицій 

Пайові інвести-
ційні фонди, 
ендаунменти 
університетів, 
фонди націона-
льного добро-
буту, індексні 
фонди 

В період ста-
більності еко-
номічного цик-
лу та при зрос-
танні еконо-
міки в цілому 

  + 

Ризикований Прагне завжди 
максимізувати 
свою доходність 
від розміщеного 
капіталу 

Хеджеві фонди, 
приватні інвес-
тори, окремі  
холдинги, family 
offices 

В період най-
вищих показ-
ників еконо- 
мічних циклів 

 +  

Орієнтований на 
технології 

Використовує  
технологічні мож-
ливості штучного 
інтелекту та спе-
ціальні матема- 
тичні алгоритми 
для пошуку дис-
пропорції варто-
сті цінних паперів 

Спеціалізовані 
хеджеві фонди 

Завжди

 +  

Орієнтований на 
фіксований дохід 

Прагне отриму-
вати в першу 
чергу захист від 
втрати своїх інве-
стицій 

Пайові інвести-
ційні фонди, 
ендаунменти 
університетів, 
фонди націона-
льного добро-
буту, індексні 
фонди 

В період ста-
більності еко-
номічного  
циклу та при 
зростанні еко-
номіки в ці-
лому 

  + 
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Закінчення табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7

Вартісний Прагне знайти 
недооцінені ак-
тиви, що мають 
потенціал для 
зростання, та які 
можна придбати 
із дисконтом 
щодо їх капіталі-
зації та реальної 
вартості їх активів 

Хеджеві фонди, 
приватні інвес-
тори, окремі  
холдинги, family 
offices, privae 
equity funds 

Під час рецесії 
або одразу  
після її закін-
чення 

+   

Орієнтований на 
соціальні аспекти 

Прагне знайти 
соціально відпові-
дальні компанії, 
що не заробляють 
на контраверсій-
них видах діяль-
ності: алкоголь, 
тютюн, гральний 
бізнес 

Хеджеві фонди, 
приватні інвес-
тори, окремі  
холдинги, family 
offices, privae 
equity funds 

Завжди

  + 

Орієнтований на 
зростання 

Прагне знайти 
невеликі або се-
редні, що мають 
потенціал для 
зростання 

Хеджеві фонди, 
приватні інвес-
тори, окремі  
холдинги, family 
offices, privae 
equity funds 

Завжди

  + 

 
Ця порада застерігає від порівняння показників з 

року в рік занадто уважно. Кожний інвестор розуміє, 
як коливаються бізнес-цикли, і часто, надто уважно 
переглядаючи фінансування з року в рік, може надси-
лати неправильне повідомлення. Це може призвести 
до надмірного оптимізму при сьогоднішніх інвести-
ціях та збільшити ризик зробити погану інвестицію. 

Кожна інвестиція повинна розглядатися як ок-
рема організація. Кожна матиме свої сильні та слабкі 
сторони, і жодні дві інвестиції не будуть подібними. 
Ви можете виміряти свій успіх, дивлячись на при- 
бутки, які ви зробили за кожну інвестицію, порівняно 
з тим, що вклали. Якщо зупинитися на минулому, це 
скоріше зупинить ваш успіх, а не сприятиме його. 

Ми бачимо що більшість інвесторів мають нейт-
ральне відношення до конгломератів, тож одним із  
завдань їх інвестиційного маркетингу є демонстрація 
різних аспектів діяльності цих підприємств. Консерва-
тивним інвесторам необхідно демонструвати, що кон-
гломерати — найкращі компанії щодо можливості не 
втратити інвестованих коштів, і це буде правдою,  
оскільки, якщо подивитися історичні довідки, то 
строк життя конгломератів один із найбільших. Біль-
шим є напевно тільки вік сировинних компаній та ста-
рих представників роздрібної торгівлі, але тут треба за-
уважити, що із появою онлайн-магазинів традиційні 
представники сектору роздрібної торгівлі на сьогодні 
більш схильні до банкрутств, ніж раніше.  

Також клієнти, орієнтовані на фіксований до-
хід, — перспективна категорія інвесторів, тому що за-
звичай конгломерати сплачують досить високі диві- 
денди, що подобається такому типу інвесторів. Але тут 
також треба бути обережним, оскільки на прикладі 
компанії General Electric можна зробити висновок, що 
активне витрачання чистого прибутку та капітальних 
резервів на сплату дивідендів може призвести до 
втрати потенціалу та обернутися досить великими ви-
тратами.  

Також слід орієнтуватися на соціально відповіда-
льних інвесторів (імпакт інвестування), це одна із най-
більш активно зростаючих категорій інвесторів, яка 
орієнтована на філософію міленіалів щодо необхідно-
сті позитивного впливу бізнесу на суспільство. У су-
часних конгломератів є шанс зацікавити значну час-
тину цих інвесторів, якщо вони будуть більш активно 
впроваджувати соціальні аспекти в свої бізнес-моделі 
та зможуть відмовитися від інвестицій у сфери бізнесу, 
що негативно впливають на моральний стан суспіль- 
ства або наносять шкоду навколишньому середовищу.  

Висновки. Проведені дослідження не є кінцевим 
результатом досліджень в цій сфері і вони потребу- 
ють ще додаткової аналітичної та методичної праці. 
Виокремлено, що інвестори можуть мати різні страте-
гії але бути зацікавленими в одних і тих самих об’єктах 
інвестування. Нас сьогодні, говорячи про конгломе- 
ратну структуру ведення бізнесу, можна сказати, що 
серед усіх методів інвестиційного маркетингу вони мо-
жуть використовувати переважно стратегію фінансо-
вих показників для залучення консервативних інвес-
торів, тому що вони схильні аналізувати ретроспективу 
фінансових успіхів компанії, а конгломерати досить 
добре можуть демонструвати зростання прибутку, ак-
тивів, грошового потоку та доходу. Також цікавим ви-
явився факт, що вартість активів на сьогодні вже не 
впливає настільки активно на інвесторів при виборі 
своєї стратегії і можемо в цілому бачити падіння вар-
тості активів. Але це не зовсім так, оскільки падає 
тільки вартість традиційних виробничих активів, а ось 
вартість нематеріальних активів має тенденцію стано-
витися все більш і більш домінуючою. Також є про-
блема оцінки вартості активів конгломератів, оскільки 
в своїй більшості вони є за своєю організаційною  
структурою холдингами та володіють контрольними 
пакетами акціями інших компаній (у багатьох випад-
ках публічних), то інколи ми можемо сказати на ви-
соку вартість їх активів в цілому може диспропорційно 
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впливати вартість окремих їх дочірніх компаній, які 
ведуть свою діяльність у доволі популярних секторах 
(наприклад ІТ або робототехніка). Тож при оцінці  
вартості конгломератів слід бути дуже уважним щодо 
якості їх активів та ризику втрати їх вартості. На сьо-
годні конгломерати мають більше залучати кошти ін-
весторів, ніж використовувати позиковий капітал. Так, 
він також може давати свої переваги щодо підвищення 
показників повернення на власний інвестований капі-
тал. Але все ж таки активне використання позикового 
капіталу може привести до повернення зниження  
ефективності конгломератів, що сталося із ними у 
США у 70-х роках ХХ століття та у Південній Кореї у 
90-х роках ХХ століття. Конгломерати в цих країнах 
вели досить агресивну експансіоніську діяльність та 
були найактивнішими гравцями на ринку злиття та 
поглинань. Банки все більш активно кредитували їх 
активність щодо придбання все нових та нових акти-
вів, що призводило до дорожчання активів, зниження 
кредитів, та зниження ефективності операційного уп-
равління активами, і потім у момент рецесії фінансова 
стабільність компанії була низькою, коефіцієнт забор-
гованості був досить великим, прибутки від операцій-
ної діяльності знизилися, або зникли, та виникла за-
гроза неповернення кредитів, і саме тому досить  
велика кількість конгломератів була під загрозою бан-
крутства. Тож рекомендовано для сучасних конгломе-
ратів більш активно залучати кошти зовнішніх інвес-
торів, що зробить їх політику зростання більш зваже-
ною з урахування потреб фондового ринку.  
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Актуальність проблеми. Одна з найбільш частих 

проблем — виключення людського чинника з процесу 
інформаційного забезпечення при формуванні та 
впровадженні стратегії. Співробітники, які не беруть 
участі в створенні стратегії через неотримання достат-
ньої інформації про її цілі можуть бути в деяких видах 
діяльності пасивні. З появою онлайн-цифрових плат-
форм відбулася важлива трансформація у світі праці. 
Ця нова форма роботи порушила не тільки існуючі  
бізнес-моделі, але й модель зайнятості, на яку спира-
лися ці бізнес-моделі. Розвиток цифрових технологій 
досяг етапу, який відкриває нові якості застосування 
їх в управлінському процесі. Взаємодія інформаційних 
технологій між фізичними системами з вбудованим 
програмним забезпеченням та глобальними мережами 
передачі даних є одним з ключових чинників збере-
ження конкурентоспроможності промислового під- 
приємства. Розвиток, орієнтований на застосування 
технологій інформаційних комунікацій, став важли-
вим дискусом щодо майбутнього зростання, ефектив-
ності та процвітання підприємства. Практика ведення 
бізнесу доказує, що одним з перспективних напрямів 
досліджень є аналіз соціальних мереж з метою удоско-
налення комунікаційних процесів. З'єднання всере-
дині мережі може розглядатися як спільнота. Спіль-
нота в соціальній мережі відповідає критеріям існу-
вання щільно пов'язаних груп вузлів, що дає змогу оці-
нити інтереси співробітників підприємства. Отримана 
інформація сприяє розробці додаткових програм роз-
витку підприємства з урахування особливостей інтере-
сів персоналу.  

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженнями 
стратегій розвитку промислових підприємств та регіо-
нів їх розташування займалися провідні вітчизняні 
вчені О. Амоша, М. Белопольський, В. Ляшенко. В 
роботах вчених Т. Лепейко, Г. Ньюкірка, Д Престона, 
Ф. Кітсіоса, М. Боік та інших досліджуються системи 
інформаційної підтримки стратегії підприємства. 
Проте питання щодо подальшого аналізу соціальних 
мереж з метою удосконалення комунікаційних проце-
сів в стратегії залишаються відкритими.  

Мета статті — дослідити види інформаційних си-
стем та запропонувати систему інформаційної під- 
тримки стратегії підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інфор-
маційне забезпечення процесів управління на проми-
слових підприємствах перш за все має бути спрямо-
вано на взаємодію нових технологій з результуючими 

кадровими і організаційними змінами, тому вимагає 
концептуального перегляду загального контексту ко-
мунікацій. Аналітичною відправною точкою для цього 
є концепція «соціотехнічної системи», яка охоплює 
взаємозалежні зв'язки між технологічними, організа-
ційними і людськими елементами загальної системи 
виробництва [1, 2]. У конкретній фазі впровадження, 
за певних обставин, буде потрібен довготривалий, ви-
тратний і взаємний процес координації між новою си-
стемою та існуючими умовами установки. Удоскона-
лення процесів управління завдяки інформаційному 
забезпеченню надає промисловим підприємствам  
можливість більш швидкого реагування на виклики 
середовища; адаптувати методику передачі даних; ско-
ротити час на обробку та аналіз даних; забезпечити  
достовірність інформації про стан процесів на підпри-
ємстві; удосконалити процес прогнозування ринкової 
кон’юнктури та ін. 

Основними завданнями інформаційно-аналітич-
ної підтримки пасивної і активної роботи з соціаль-
ними мережами є моніторинг та аналіз, прогнозування 
та управління [3].  

• Моніторинг включає отримання та структуру-
вання первинних даних. Збираються тексти повідом-
лень, зв'язки між користувачами, посилання на зов- 
нішні ресурси.  

• Прогноз можливий після ідентифікації матема-
тичної моделі інформаційного процесу. Можуть вико-
ристовуватися статистичні моделі та моделі динаміч-
них процесів на графах.  

• Управління полягає в наданні цілеспрямованих 
впливів на соціальну мережу для перекладу інформа-
ційних процесів в бажаний стан.  

• Завдання аналізу, прогнозування та управління 
можуть бути різними, в першу чергу, залежно від того, 
хто ставить завдання, тобто хто є кінцевим користува-
чем системи.  

В аналізі соціальних мереж можна виділити чо-
тири основних напрями дослідження: структурне, ре-
сурсне, нормативне та динамічне [3, 5, 8].  

Дослідження щодо виявлення спільноти надзви-
чайно різноманітні. Кожен метод має різні ідеї, як пі-
дійти до проблеми виявлення спільноти. Таким чи-
ном, результат може бути різним для однієї мережі. 

Проблеми в дослідженні виявлення спільноти по-
лягають у пошуку найкращого підходу, який має най-
ближчі властивості до мережі реального світу та най-
кращі методи, які можуть вирішити проблему масшта- 
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бованості. При цьому необхідно при формуванні та 
впровадженні стратегії враховувати стан та тенденції 
розвитку не тільки підприємства, а й регіону його  
розташування. Наявність розвинутої системи інфор-
маційної підтримки дозволяє розраховувати інтегра-
льні індекси структурного розвитку та формувати 
стратегічні орієнтири [1, 11, 12]. 

Класичні підходи до пошуку спільнот у мережі 
запозичують ідею розподілу графіків та ієрархічної 
кластеризації. Підходи до розподілу графіків повинні 
знати інформацію про глобальну структуру мережі та 
заздалегідь визначити кількість та розмір підгрупи, яку 
вони хочуть отримати. Ієрархічний розподіл — метод 
кластерного аналізу, в якому мережа інтересів поділя-
ється на кілька підгруп. Поділ є дещо природним, 
оскільки залежить від взаємозв'язку вузлів всередині 
мережі, ніж власне властивості вузла. Взаємозв'язок 
вузлів вимірюється метрикою подібності, такою як 
схожість вершин та крайовий взаємозв'язок. Обидві  
метрики використовують відповідну матрицю, тому 
вона має недоліки у складності обчислень, якщо мова 
йде про масштабну мережу. 

В аналізі соціальних мереж структура спільноти є 
важливою особливістю складної мережі. Існує багато 
досліджень щодо виявлення спільноти чи кластеру в 
графі, з метою розуміння функціональних властивос-
тей та структур спільноти. Раннє дослідження вияв-
лення спільноти вимагає глобальних знань про ме-
режу, що не реально для більшості реальних мереж.  
Завдяки зростанню соціальної мережі в Інтернеті, нові 
завдання полягають у розробці методів підтримки ви-
явлення спільноти на основі локальної інформації та 
модульної мережі [4, 9].   

З багатьох різних ідей та точок зору, дослідження, 
які засновані на виявленні спільноти, орієнтовно  
можна розподілити на чотири підходи. 1. Вузово-
центричний 2. Групово-орієнтований 3. Мережевий-
центричний 4. Ієрархічно-орієнтований. Критерії,  
орієнтовані на вузол, вимагають, щоб кожен вузол у 
групі задовольняв такі властивості, як повна взаєм-
ність та доступність.  

Глобальне знання структури мережі іноді немож-
ливо знайти. У разі соціальних мереж вони містять мі-
льйони вузлів і ребер. Наприклад, користувачі 
YouTube можуть бути класифіковані на підставі кіль-
кості відео, які вони публікують, коментують, що вони 
роблять, їх дружба, вибране і деякі інші категорії. В 
одній соціальній мережі може бути кластерних взає-
модій на кілька груп залежно від типу взаємодії. 

Для ефективної доставки інформації інформа-
ційні системи управління повинні мати необхідні ком-
поненти для збору, обробки, зберігання та отримання 
інформації, коли це необхідно. 

Аналіз наукових напрацювань вчених дозволив 
виокремити чотири основні компоненти, які викори-
стовуються [7-10]: 

1. Інформаційна система. Це поєднання програм-
ного забезпечення, апаратних засобів, персоналу та ін-
фраструктури. Цей компонент допомагає у зборі да-
них, які зберігаються в MIS. Устаткування включає 
комп'ютери, сканери, принтери та мережеві пристрої. 
Елементи програмного забезпечення включають в себе 
корпоративне програмне забезпечення компанії та 
будь-яке інше програмне забезпечення, яке викорис-
товується в роботі мережі компанії. Цей компонент 
дає можливість співробітникам взаємодіяти з систе-
мою і таким чином можна збирати інформацію. 

2. Система управління базами даних. Цей компо-
нент в основному складається з комп'ютерних про- 

грам, які допомагають у зберіганні та пошуку даних. 
Звичайно, він також включає фактичні фізичні бази 
даних, де інформація зберігається після її захоплення. 
Існує кілька різних систем управління базами даних, 
які можуть бути використані в системах управління ін-
формацією. Придатність систем буде залежати від  
кількості даних, які необхідно обробити і зберегти в 
системі. Існують невеликі системи управління базами 
даних, які можуть комфортно працювати на персона-
льних комп'ютерах, й існують величезні системи, які 
потребують більших і складніших машин, таких як 
комп'ютери мейнфреймів.  

3. Система розвідки. Цей компонент пов'язаний з 
обробкою зібраних даних і поданням їх у спосіб, який 
легко зрозуміти. Все, починаючи від обробки даних до 
відображення даних, розраховане на те, щоб надавати 
керівникам легкий час, коли вони намагаються прий-
мати рішення щодо бізнесу. Його іноді називають  
бізнес-аналітикою, яка зберігає людські знання і ви-
користовує логіку для формулювання швидких рішень 
для майбутніх проблем, коли моделі співпадають. 

4. Система досліджень. Цей компонент стосу-
ється визначення основних управлінських проблем в 
організації та виборі альтернативних рішень, які могли 
б бути достатніми в конкретній ситуації. Це допома- 
гає забезпечити аналіз усіх можливих варіантів та 
прийняти найкраще рішення. Найкраще рішення не  
завжди є найбільш очевидним. Цей компонент систем 
управління інформацією гарантує, що найкраще рі-
шення буде досягнуте навіть у тих випадках. 

Основна роль систем управлінської інформації 
полягає у звітуванні про бізнес-операції з метою під- 
тримки прийняття рішень щодо стратегічних рішень. 
Аналіз діяльності промислових підприємств доводить, 
що основна роль полягає в наступному: надавати ін-
формацію керівникам структурних підрозділів. Неза-
лежно від того, чи є це маркетинговою, фінансовою 
чи операційною проблемою, менеджерам потрібен 
швидкий доступ до інформації, щоб вони могли прий-
мати правильні рішення, які матимуть позитивний 
вплив на діяльність компанії. Системи управління ін-
формацією покращують це, стратегічно зберігаючи ве-
личезну кількість інформації про компанію в центра-
льному місці, яке може бути легко доступним для ме-
неджерів по мережі. Це означає, що менеджери різних 
відомств мають доступ до однієї і тієї ж інформації, 
тому вони зможуть приймати рішення, які спільно до-
помагають вирішити проблеми компанії найшвидшим 
чином. 

Дослідження умов, що визначають конструкцію 
системи та форми роботи, показують два визначаль-
них чинника, які можна вважати вирішальними для 
розробки всієї системи: технологічно орієнтована кон-
цепція автоматизації, за якою слідує кожна з компа-
ній-користувачів, і пов'язаний з цим процес впрова-
дження нових систем. 

Інформаційне забезпечення системи стратегіч-
ного управління розвитком сприятиме: 

забезпеченню за допомогою інформаційної сис-
теми єдиного обліку активів інженерних мереж, кому-
нікацій на територіях портів; 

наданню оперативної інформаційної підтримки 
службам підприємства для прийняття управлінських та 
інженерних рішень з питань інноваційного розвитку; 

координації руху вантажопотоків в часі і просторі 
та їх супроводженню. 

Підходи еволюційної теорії до формування сучас-
ної системи управління давно підкреслюють, що інфо-
рмація є динамічною та суперечливою, а наслідки 
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управлінських дій, прийнятих на основі недостатньо 
обробленої інформації, можуть бути ризикованими у 
своєму ході і невизначеними в результаті. Сучасний 
стан економічного простору вимагає від керівництва 
підприємств розробки таких рішень, що з одного боку, 
сприятимуть розвитку та зміні технологічно можли-
вого потенціалу, а з іншого — збереженню екологіч-
ного стану з урахуванням вимог до застосування су-
часних технологій. Все це потребує прогнозування  
розвитку з урахуванням маркетингових можливостей 
для впровадження нових технології та виробництва 
продукції.  

Загалом, можна стверджувати, що розуміння вза-
ємозв'язку між поширенням цифрових технологій та їх 
соціальними наслідками ніколи не є лінійним і детер-
міністичним. Це питання складних і взаємних відно-
син, що формуються під впливом численних еконо- 
мічних, соціальних і трудових політичних факторів, 
які в кінцевому підсумку визначають, яким чином ре-
ально будуть використані нові потенціали технологіч-
ного застосування, і які будуть результати для підпри-
ємства. Інформаційне забезпечення процесів управ-
ління промислових підприємств перш за все має бути 
спрямовано на взаємодію нових технологій з результу-
ючими кадровими і організаційними змінами, тому 
вимагає концептуального перегляду загального кон- 
тексту портової діяльності, а також взаємозалежнос-
тей, які знаходяться в роботі. В даний час інформа-
ційне забезпечення процесів управління має перспек-
тиви щодо розвитку. Необхідно пам’ятати, що про- 
мислова дифузія цих систем характеризується зміною 
структури, стикається з технічними, економічними та 
соціальними бар'єрами, які треба долати. Інформа-
ційні системи з їхніми технологічними принципами 
децентралізованої, автоматизованої самоорганізації 
стикаються з поширеними організаційними концеп- 
ціями стандартизації та бережливого виробництва,  
завдяки чому часто реалізується стійке підвищення 
ефективності та збільшення потенціалу керованості 
процесів. Треба враховувати організаційну інерцію,  
що є наслідком необхідної реструктуризації планів 
підприємства та рівня контролю, а також зміненого 
розподілу обов'язків між ІТ та технологією вироб- 
ництва. Як правило, ІТ-компетенції та обов'язки ма-
ють збільшуватися значною мірою і бути об'єднаними 
з іншими існуючими виробничо-технічними компе- 
тенціями. В цілому в промисловому секторі у серед-
ньостроковій перспективі спостерігатиметься досить 
диференційований процес застосування інформацій-
ного забезпечення процесів управління. Перш за все 
такі підприємства скористаються можливістю нових 
систем, які через високі вимоги до гнучкості постійно 
перебувають під тиском інновацій та раціоналізації, а 
в нових системах бачать шанс досягти стійкого зрос-
тання продуктивності. Типовими з них є технологічно 
інтенсивні, сильні середньомасштабні підприємства, 
які, насамперед, мають необхідний кваліфікований 
персонал і можливості вивести українські підприєм- 
ства на глобальний ринок.  

Процес розробки стратегії характеризується 
більш інтенсивними обчисленнями, що відбуваються 
в основному у виборі відповідних рішень. Навіть при 
формуванні стратегій різних варіантів потрібне інно-
ваційне використання інформаційних технологій. 

Для подальшої оцінки альтернатив необхідно, 
щоб проміжні результати зберігались в деякій області 
з метою подальшого протистояння і порівняння з по-
точними виходами. Рекомендовано збереження даних 
у відкритій базі. Це дасть змогу запобігти ситуації, 

коли може відбутися обмін даними, її пошук, та зни-
зить ризик несприйняття інновацій через відсутність 
розуміння їх існування в рамках підприємства. Всі ці 
припущення є вимогою для успішного розвитку інно-
ваційних стратегій, які можуть бути досягнуті шляхом 
введення системи підтримки інновацій.  

Запропонована система інформаційної підтримки 
стратегії (див. рисунок) буде надавати керівникам під-
приємства інформацію, необхідну для прийняття рі-
шень. Основна мета пропонованої системи створити 
максимально ефективне інформаційне забезпечення 
не тільки в реальному часі, а й отримати можливість 
для більш чіткого прогнозування майбутнього стану 
зовнішнього та внутрішнього середовища і тим самим 
забезпечити високу якість прийняття рішень у ство-
ренні інноваційних стратегій. 

Опис основних елементів запропонованої сис-
теми надано в таблиці. 

Для успішної реалізації стратегії необхідна ін- 
формаційна система, щоб уникнути більшого числа 
потенційних проблем. Її недостатній розвиток є спіль-
ною проблемою в реалізації стратегій на підприємстві. 
Підприємству, щоб мати можливість успішно реалізу-
вати стратегічне управління повинно мати достатню 
основу для інформаційних процесів та стабільний ін-
формаційний потік. Він може бути рекомендований 
менеджерам, щоб вони змогли зосередитися на дета-
льному аналізі поточної ситуації в бізнесі і зрозуміти 
роль технології в реалізації стратегії. Інша область ри-
зиків є визначенням стратегічної інформації щодо ці-
лей, які підприємство хоче досягти. Найчастіше під- 
приємство, не знає, чого хоче досягти, та відповідно, 
які можливості отримає від використання свого ін- 
формаційного потенціалу. У цій ситуації необхідно, 
щоб бізнес правильно зрозумів концепцію інформа-
ційної системи, усвідомив потенційні вигоди і був в 
стані перевести ці вимоги в стратегію.  

Висновки. Розуміння взаємозв'язку між поширен-
ням цифрових технологій та їх соціальними наслід-
ками є питанням складних і взаємних відносин, що 
формуються під впливом численних економічних, со-
ціальних і політичних факторів, які в кінцевому під- 
сумку визначають, яким чином реально будуть вико-
ристані нові потенціали технологічного застосування, 
і які результати отримає підприємство. Одна з най-
більш частих проблем — виключення людського чин-
ника з процесу інформаційного забезпечення при  
формуванні та впровадженні стратегії. Співробітники, 
які не беруть участі в створенні стратегії, не отримують 
достатньої інформації про її цілі, в повному обсязі не 
знайомі з намірами діяльності підприємства, можуть 
бути в деяких видах діяльності пасивні. Рекомендо 
вано менеджерам забезпечити регулярне коммуніці-
рування зі співробітниками через соціальні мережи з 
метою створення стратегічного клімату. Це необхідно 
для забезпечення інформованості персоналу в ході  
різних етапів реалізації стратегії. Основний упор по-
винен бути зроблений, передусім, на процеси, які зна-
ходяться в прямому зв'язку з реалізацією. Як корисний 
інструмент в цьому аналізі може використовуватися 
локальна інформація про вузли та її суміжність із мо-
дульною мережею. Здатність виявляти вузли та групи 
у спільнотах, що перекриваються, також важлива, 
оскільки в реальній мережі членство у вузлах не обме-
жується лише однією спільнотою. Одним із важливих 
аспектів є масштабованість чи складність обчислень. 
Чотири вищезазначені питання (локальність, модуль-
ність, перекриття та масштабованість) будуть голов-
ним напрямом майбутніх досліджень по виявленню 
спільнот в соціальних мережах.  
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Рисунок. Система інформаційної підтримки щодо архітектури роботи  
з впровадження стратегії (розроблено авторами) 

 
 

Таблиця 
Характеристика основних елементів системи підтримки впровадження стратегії* 

Елемент системи Короткий опис
База знань Забезпечує місце для збору всіх знань, які можуть бути використані в інноваційному процесі
База даних Містить всю унікальну інформацію, що відноситься до стратегії. Вона складається з Банку ви-

находів, Банку можливостей і Банку інновацій. Банк винаходів є простором для пошуку, ство-
рення, оцінки та зберігання винаходів (пропозиції, ідеї, думка), які можуть бути на наступному 
етапі в формуванні інноваційної стратегії. Банк інноваційних можливостей є простором для збе-
рігання і роботи з виявленими інноваційними можливостями. Він також служить для зберігання 
інноваційних можливостей для бізнесу не є негайним значенням. Банк інновацій зберігає всі 
створені інновації та створення умов для їх ефективного управління і перетворення їх в успішну
інноваційну  стратегію 

Оперативна пам'ять Забезпечує простір для зберігання проміжних рішень і термінів дії до розробки 
Механізм висновку Дозволяє знаходити необхідні знання в базі знань, базі даних і використовувати їх для створення 

стратегії 
Модуль Введення- 
виведення 

Інтерфейс між системою та її оточенням, яке в основному представлено зверху ме-
неджерами і працівники, які беруть участь в процесі стратегії 

Пояснювальний  
модуль 

Уточнює, роз'яснює і обґрунтовує рішення, які на виході з системи

Протокол Зберігає історію рішення 
Редактор знань 
Підстава та дата Base 

Забезпечує постійне оновлення, поповнення і розповсюдження бази знань 

Модуль навчання Головна мета полягає в тому, щоб підтримати придбання знань
Генератор результатів Узагальнює часткові результати в мотивованій і єдине ціле, без непотрібної інформації, запиту-

ваної форми і зрозумілою форми 
Модуль зовнішнього 
джерела 

Забезпечує зв'язок експертної системи з навколишнім середовищем. Основним видом діяльності 
цього є модель для роботи із зовнішніми даними і працює з зовнішніми програмами 

 

* Розроблено авторами. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ IT-КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ  
НА ОСНОВІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах пріори-

тетності переходу до формування нової економіки, яка 
базується на знаннях та цінностях інформаційного су-
спільства, розвиток інформаційного простору та ін- 
формаційних технологій є потужним чинником сти-
мулювання економічного зростання, піднесення гро-
мадянського суспільства, підвищення рівня конкурен-
тоспроможності національної економіки, суспільно-
політичної та економічної інтеграції країни [1]. При- 
скорення процесу впровадження сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій у всіх сферах сус- 
пільного життя країни, розвиток електронної еконо-
міки та національної інформаційної інфраструктури, її 
інтеграція до світового інформаційного простору, по-
ліпшення стану інформаційної безпеки є пріоритет-
ними завданнями Національної програми інформати-
зації та Стратегії розвитку інформаційного суспільства 
в Україні. Разом з тим, упродовж останніх років триває 
тенденція до активізації процесів створення нових ме-
режевих організаційних форм та кластерної взаємодії 
у сфері інформаційних технології на основі інтеграції 
зусиль IT-підприємств, науково-освітніх установ, дер-
жавних структур, громадських організацій та інших 
учасників. 

Утворення кластерів у сфері інформаційних тех-
нології дає змогу не тільки оптимізувати управління 
економічними процесами під час створення, впрова-
дження та використання інформаційних технологій, 
продуктів та послуг IT-підприємств, але й сформувати 
потужні інтегровані об'єднання з високим економіч-
ним потенціалом — як важливі суб'єкти розвитку на-
ціональної економіки [1]. Для стимулювання розвитку 
IT-кластерів на базі венчурного фінансування в Укра-
їні потрібні не тільки привабливі стартапи в IT-сфері, 
але й державна підтримка, що спрямована на сприят-
ливе інституційне та економічне середовище для роз-
витку венчурного бізнесу в країні, активізації процесів 
залучення коштів венчурних інноваційних фондів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні ас- 
пекти вивчення науково-практичних проблем роз- 
витку інноваційних кластерів, активізації процесів 
кластерної взаємодії в окремих видах економічної дія-
льності, і зокрема, в сфері інформаційних технологій, 
відображено в низці праць зарубіжних та українських 
дослідників, зокрема: О. Амоші, Б. Андрушківа,  
Ю. Бажала, Є. Безвушко, М. Войнаренка, В. Гейця,  
О. Гудзя, П. Друкера, Я. Жаліла, Г. Іцковіча, М. Кас-
тельса, Л. Калініченка, Б. Кваснюка, Ч. Кетельса,  
Г. Клейнера, О. Кузьміна, А. Поручника, Б. Мільнера, 
А. Мокія, М. Бутко, В. Новицького, Ю. Павленка,  

А. Пилипенка, С. Розенфельда, Т. Тарасенко, В. Ма-
тієнко, Е. Тоффлера та ін.  

Метою статті є визначення перспектив розвитку 
IT-кластерів в Україні на основі венчурного фінансу-
вання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучас-
них умовах глобальної конкуренції кластеризація є 
ефективною формою внутрішньорегіональної, внут- 
рішньонаціональної та міжнаціональної інтеграції, яка 
дає змогу забезпечити розвиток національної еконо-
міки на основі створення самостійних локалізованих 
гравців, які, зокрема, здатні конкурувати на міжна- 
родній платформі. Макроекономічні синергетичні 
ефекти кластеризації полягають у підвищенні соціа-
льно-економічних показників розвитку країни (поліп-
шення торговельного балансу, підвищення рівня  
якості продукції, збільшення зайнятості та темпів 
інноваційного розвитку шляхом створення системи 
передачі нових знань і технологій); розвитку сектору 
малого та середнього підприємництва через створення 
нових інноваційних підприємств з високим рівнем 
спеціалізації в певних сферах економіки; підвищення 
рівня залучених венчурних інвестицій, інвестиційної 
привабливості та конкурентоспроможності кластерів, 
регіонів і країни загалом. Мікроекономічні ефекти ви-
значають розширення сфери діяльності та ринків збуту 
продукції, підвищення частки інтелектуального про- 
дукту у валовій доданій вартості, нарощування ста- 
більності й стійкості позицій на ринку, підвищення 
продуктивності завдяки доступу до висококваліфіко-
ваної робочої сили, інформації, технологічних знань, 
консалтингових послуг тощо. Як показує досвід роз-
винутих іноземних держав, одним з найефективніших 
засобів подолання дефіциту інвестиційних ресурсів є 
венчурне (ризикове) фінансування інновацій шляхом 
створення венчурних фондів, які інвестують свої кош-
ти насамперед купуючи акції фірми-реципієнта. Пере-
вагою венчурного фінансування є те, що об’єкту ін- 
вестицій не потрібно надавати заставу, крім того йому 
не потрібно сплачувати інвестору відсотки, як у ви- 
падку з банківським кредитом [5]. 

На рис. 1 представлено джерела фінансування 
інноваційних процесів в Україні. 

Венчурне фінансування здійснюється в довго-
строкових (на 5—7 років) інвестиціях в акціонерний 
капітал новостворених або діючих малих інноваційних 
підприємств. Дані операції характеризуються високим 
ступенем ризику, тому венчурні капіталісти ретельно 
відбирають об’єкти для інвестування і проводять од-
ночасно кілька венчурних операцій, створюючи нові 
компанії й працюючи із вже існуючими. Таким чином, 
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типова стратегія венчурного фонду — інвестувати в 
компанії, що представляють швидкозростаючі галузі 
та здатні зростати разом з ринком, і вийти з інвестиції 
до того, як потенціал зростання ринку буде вичерпа-
ний. Венчурні інвестиції є інструментом для одер-
жання частки у володінні фірмою; вони мають при- 
бутковість вище за середній рівень, але разом з тим 
вони здійснюються в умовах невизначеності, що ство-
рює ризик. Характерною рисою венчурного фінансу-
вання є те, що інвестор практично ніколи не прагне 

придбати контрольний пакет акцій компанії, в яку ін-
вестує, чим принципово відрізняється від «стратегіч- 
ного інвестора» або «партнера». Вкладаючи кошти у 
венчурні підприємства, інвестори бажають збільшити 
свій капітал не менш чим в 5-10 разів за 5-7 років. 
Таким чином, венчурний інвестор перетворюється у 
власника пакета акцій, що користуються попитом на 
фондовій біржі, і може одержати доход за рахунок про-
дажу своїх акцій на суму, яка істотно перевищує обсяг 
спочатку вкладених коштів [5].  
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Рис. 1. Джерела фінансування інноваційних процесів в Україні  

(сформовано авторами на основі джерела [5]) 
 
У сучасних умовах глобальної конкуренції сис-

тема формування гармонізованого та сприятливого ін-
ституційного забезпечення розвитку IT-сектору по-
винна оперативно враховувати вплив інституційних 
(зокрема і неформальних), політичних, економічних, 
соціальних і глобальних чинників на ділову активність 
IT-компаній у процесі узгодження стратегічних пріо-
ритетів підтримки розвитку сфери інформаційних  
технологій. Незважаючи на позитивну динаміку вен-
чурного інвестування в IT-сектор та успішні приклади 
розвитку IT-бізнесу України, як українська іннова-

ційна екосистема, так і система венчурного інвесту-
вання досі перебувають у процесі становлення. Зок-
рема, аналітичні дослідження показали: 

— головними суб'єктами індустрії венчурного ін-
вестування в Україні виступають компанії з управ-
ління активами (КУА) та інститути спільного інвесту-
вання (ІСІ) закритого типу, які перебувають у їх уп-
равлінні. Незважаючи на негативну динаміку останніх 
чотирьох років, упродовж 2005—2016 рр. чисельність 
КУА виросла майже в 2 рази, а середньорічна дина-
міка зростання чисельності ІСІ становила 10,7%. За 
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цей період рівень концентрації управління активами 
ІСІ зростав в середньому на 10,3% щорічно;  

— відбувається зростання рівня концентрації ін-
дустрії на користь Києва та Київської області, зокрема 
їх питома вага в загальній чисельності ІСІ за результа-
тами 2016 р. становила 73,05%; 

— за 10 років більш як у 2 рази зросла чисельність 
венчурних фондів, які становлять 87% ІСІ (на 
30.06.2016 р.), з часткою активів 95,5%; 

— упродовж 2010—2016 рр. у структурі активів  
венчурних ІСІ частка цінних паперів скоротилась на 
50% (від 70,2 до 20,2%), що пов'язано зі стагнацією 
фондового ринку України загалом (скорочення зага-
льної кількості цінних паперів, допущених до торгів 
на фондових біржах, деактивація торгівлі ними); го- 
ловними вкладниками в українські венчурні фонди за-
лишалися вітчизняні інвестори — юридичні особи (по-
над 80% загальних вкладень), які за останні 7 років 

інвестували понад 710 млрд грн. Проте спостерігається 
тенденція до зростання розмірів вкладень та часток 
іноземних юридичних осіб та українських індивідуаль-
них інвесторів [9]. 

Розроблена концептуальна модель організаційно-
економічних пріоритетів державного регулювання IT-
кластерів в національній економіці (рис. 2) гармонізує 
суспільні та економічні інтереси учасників кластер-
ного об'єднання, і спрямована на: формування дер- 
жавної кластерної політики на основі підвищення 
конкурентоспроможності IT-сектору та комерціаліза-
ції IT-інновацій; державне регулювання кластерної 
взаємодії в IT-секторі на основі соціально-економіч-
них пріоритетів розвитку країни; створення сприятли-
вого організаційно-інституційного середовища роз- 
витку IT-кластерів [2, 3]. 
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– сприяння інституційному 
розвитку ІТ-кластерів та 
створення умов для вста- 
новлення ефективної інфор-
маційної взаємодії між його 
учасниками; 
– координація інформатиза-
ції окремих сфер діяльності 
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в тому числі, на основі під-
вищення ефективності сис-
теми професійної освіти, 
сприяння розвитку співпра- 
ці між підприємствами та 
освітніми організаціями 

– проведення аудиту існу-
ючих заходів підтримки 
інноваційних підприємств 
і підприємств ІТ-сектору; 
– удосконалення механіз-
му і прозорості держзаку-
півель і держзамовлення 
по розробці програмного 
забезпечення та ІТ-послуг, 
відкритість тендерів; 
– розробка програми дер-
жавної підтримки центрів 
компетенцій, створених у 
межах ІТ-кластеру, за 
ключовими напрямами 
програмування, в тому 
числі, з розширення вико-
ристання вільного про- 
грамного забезпечення в 
держструктурах і бюджет-
ній сфері 

– вдосконалення нормативно-
правової бази залучення вен-
чурних інвестицій та стиму-
лювання інновацій в сфері ІТ-
технологій; 
– підтримка створення та роз-
витку інноваційних малих 
підприємств в сфері ІТ при 
наукових установах та вищих 
навчальних закладах; 
– організація експертного 
співтовариства в сфері ІТ-
технологій, покликаного за-
безпечити підприємства клас-
тера інноваційними ідеями, 
оцінювати і обґрунтовувати 
вибір системоутворюючих 
інноваційних проектів; 
– просування вітчизняних 
інновацій в сфері ІТ на рин-
ках зарубіжних країн 

Тактичні завдання 

 
Рис. 2. Концептуальна модель організаційно-економічних пріоритетів державного регулювання  

IT-кластерів у національній економіці (сформовано авторами на основі джерел [2, 3]) 
 
Україна, не володіючи розвиненою інноваційною 

інфраструктурою для створення та підтримки іннова-
цій, продовжує залишатися економікою з низьким  
рівнем доданої вартості та конкурентоспроможності 
власної продукції через недостатні темпи розвитку ви-

сокотехнологічних секторів. IT-сектор в Україні є од-
ним із сегментів інноваційної економіки, який найди-
намічніше розвивається, зокрема і щодо експорту, та 
є одним із найважливіших джерел зростання міжна- 
родної конкурентоспроможності України в найближ-
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чій перспективі. Саме IT-проекти є найбільш затребу-
ваними серед українських та закордонних інвесторів. 
Каталізатором зростання числа угод стала інвести-
ційна активність 2015 р., яка була показана в Огляді 
UVCA 2015. Коли в світі побачили зростання інвести-
цій і успіх ряду українських ІТ-компаній на глобаль-
ному ринку, кількість угод почала збільшуватися. З 
урахуванням того, що в середньому угода відбувається 
через 8-12 місяців після початку спілкування, можна 
прогнозувати продовження зростання як кількості ін-
вестиційних угод, так і загальних сум. Підтвердженням 
цього є інвестиція 110 млн дол. в Grammarly, яка вже 
відбулася, але увійде лише в наступний Огляд. Таким 
чином, результати 2016 р. дають уявлення не тільки 
про сьогоднішній стан інвестиційного та ІТ ринку Ук-
раїни, та й покажуть перспективи його розвитку та ін-
вестиційну привабливість країни. 2016 р. також харак-
теризується появою на українському інвестиційному 
ринку великих міжнародних гравців, в тому числі з 
Кремнієвої Долини. Близько 60% інвестиційних угод 

укладено за участю міжнародних інвесторів, при цьому 
іноземний капітал склав більше 80% загального обсягу 
інвестицій в 2016 р. (без урахування нерозкритих 
угод). Найпривабливішою галуззю для інвесторів, від-
повідно до огляду UVCA, стали Онлайн послуги —  
16 угод, 9 млн дол. на посівній стадії. Згідно з опиту-
ванням Асоціації, очікування на 2016 р. у понад 68% 
інвесторів виправдалися. Ще одним дуже важливим 
сигналом успішності інвестиційного ринку України 
стала поява перших екзитів — їх було 8 в 2016 р.  
Уперше в історії України цей показник настільки ви-
сокий, і це є стимулом і показником поліпшення ін-
вестиційного клімату країни. Ми також сподіваємося, 
що стартапи будуть зростати не тільки кількісно (сьо-
годні їх близько 3000 в Україні), а й якісно. Це стане 
додатковою мотивацією для зростання інвестицій  
і приходу в країну ще більшої кількості міжнародних 
інвесторів [3]. На рис. 3 представлена динаміка обсягу 
венчурних інвестицій в IT-сектор України за 2011-
2016 рр. 

 
Рис. 3. Динаміка обсягу венчурних інвестицій в українські IT-компанії за 2011—2016 рр.  

(сформовано авторами на основі джерела [3]) 
 
Починаючи з 2011 р., спостерігається значне по-

жвавлення венчурного фінансування в IT-сектор, 
який має свої фінансові (вищий рівень прибутковості) 
та податкові переваги, нижчі стартові суми коштів для 
розвитку IT-проекту — від 10 тис. дол. США, тоді як в 
реальному секторі економіки — 0,5—1 млн дол. США. 
Упродовж 2011—2016 рр. середньорічна динаміка  
зростання IT-сектору становила 80%, незважаючи на 
значний спад інвестиційної активності в 2015 р. (-55%, 
або 49 млн дол. США порівняно з 2014 р.). Найвищі 
темпи зростання IT-сектору України зафіксовано в 
2013 та 2014 рр. — +150% та +47% відповідно, й особ-
ливо в 2016 р., коли загальний обсяг венчурних інвес-
тицій стрімко зріс на 238% (або на 93 млн дол. США) 
порівняно з 2015 р. [9]. 

За останні п’ять років обсяг венчурних інвестицій 
зріс у рази, що свідчить про високий рівень попиту на 
нові ідеї, рішення та продукти. Відповідно до рей- 
тингу, складеного бізнес-школою ІESE (Іспанія) за 
2015 р., із 120 країн найбільш привабливими для 
Prіvate Equіty й Venture Capіtal є США, Великобрита-
нія та Канада. Вони стабільно перебувають на найви-
щих позиціях рейтингу разом із Сінгапуром (4 місце), 

Японією (5 місце), Гонконгом (6 місце), Німеччиною 
(7 місце) й іншими розвиненими країнами Західної 
Європи та Азії. У свою чергу, Україна перебуває на 78 
місці рейтингу разом з Ганою та Ботсваною, хоча у 
2014 р. наша країна була на 74 позиції, а в 2013 р. — 
на 73-й. Проте Україна перебуває вище багатьох дер-
жав СНД і Центральної Європи (Сербії, Вірменії,  
Чорногорії, Білорусі, Молдови та ін.) [9].  

Проведене Європейською Асоціацією Венчур-
ного капіталу вивчення дає наступну картину оцінки 
ролі та значення венчурних інвесторів з боку власни-
ків venture-backed компаній (компаній з венчурним 
капіталом) — більшість з них зізнаються, що інвестори 
привносять до бізнесу дещо більше ніж просто фі-
нанси. Тільки 12% вважають, що їх інвестори — зви-
чайні «менеджери фонду». А 52% вважають, що вони 
дійсно є «партнерами» [9].  

Венчурні фонди залучають велику частину свого 
фінансування від інституційних інвесторів і, як пра-
вило, вкладають великі суми в фірми з потенціалом до 
швидкого зростання. Статистика на рис. 3 показує  
кількість венчурних фондів, які функціонували на  
ринку венчурних інвестицій в ЄС з І кварталу 2012 р. 
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до І кварталу 2016 р. У IV кварталі 2013 р. загалом  
41 фонд функціонував на ринку венчурних інвестицій 
ЄС (це найбільша кількість за цей період). Після 
2013 р. почався спад, і на І квартал 2016 р. кількість 
фондів становила 25. Найменше венчурних фондів  
функціонувало в ІІІ кварталі 2013 р. [10]. Треба заува-
жити, що в структурі венчурних інвестицій за 2010—
2015 рр. електронна комерція та програмне забезпе-
чення є провідними та найприбутковішими інтернет-
сегментами (у 2015 р. їх сумарна частка становила 
77%, або 109,3 млн дол. США). У структурі джерел фі-
нансування нових та підтримки вже наявних IT-
проектів в Україні середньорічна частка венчурного 
капіталу за аналізований період становила майже 60% 
від загального обсягу фінансування, а за 2015 р. його 
обсяг зріс більше ніж у 4 рази (від 3,2 до 13,8 млн дол. 
США). Українським IT-компаніям у 2015 р. вдалося 
залучити 1,6 млн дол. США через краудфандинг, що в 
4 рази більше за показник 2013 р. Більшість успішно 
проведених краудфандингових кампаній українських 
IT-підприємств представляють сегмент споживаць-
кого інтернету (consumer Internet) та інтернету речей 
(Internet of Things). Проблема у тому, що лише де- 
кілька венчурних фондів в Україні здатні підтримувати 
інноваційне чи технологічне підприємство впродовж 
повного циклу венчурного інвестування. Серед пози-
тивних зрушень у контексті вдосконалення системи 
державного управління в Україні варто відзначити 
створення незалежної електронної системи державних 
закупівель ProZorro (економія бюджетних коштів за 
час свого функціонування майже 5,5 млрд грн), впро-
вадження та розширення покриття послуг стандарту 
3G, системи електронного документообігу та окремих 
відкритих електронних державних реєстрів.  

Треба звернути увагу, що одним із найбільш ди-
намічних та провідних напрямів ІT-сектору в Україні 
є IT-аутсорсинг (розроблення та продаж програмного 
забезпечення і надання IT-послуг), обсяг експорту 
продукції якого за 2015 р. охоплює 57,3% всього ринку 
сектору, впродовж 2003—2015 рр. зріс у 22 рази (від  
110 млн до 2,51 млрд дол. США). Причому, конку- 
рентні переваги України власне у великій кількості 
спеціалістів та високому рівні їх кваліфікації, одному 
з найнижчих рівнів оплати праці. Тому чотири україн-
ських IT-компанії (EPAM System, Intetics, Luxoft та 
Міratech) потрапили в міжнародний рейтинг 100 сві-
тових аутсорсерів. Послуги українських аутсорсинго-
вих IT-компаній є одним із ключових напрямів на- 
ціонального експорту (4 місце в 2016 р.) з потенціалом 
виходу на провідну позицію в Україні до 2025 р., адже 
діяльність 90% IT-компаній зосереджена в напрямку 
надання якісних та надійних послуг на глобальному 
ринку. IT-послуги в 2015 р. становили 43% від загаль-
ного обсягу українського експорту послуг у США [12]. 
Провідні аутсорсінгові IT-компанії стали ядром сфор-
мованих в Україні дев'яти IT-кластерів, які розміщені 
в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Івано-
Франківську, Черкасах та Чернівцях. Отже, привабли-
вість країни для венчурного інвестування, як одного з 
основних компонентів інноваційної екосистеми кра-
їни, визначає потенційні можливості для активізації 
розвитку високоприбуткового сегменту IT-сектору та 
внутрішнього ринку ІТ, і безпосередньо залежить від 
ділового клімату та стану бізнес-середовища країни, а 
також від рівня розвитку національної інноваційної 
екосистеми та ефективності її функціонування.  

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, можна 
констатувати, що в сучасних умовах глобальної конку-
ренції та транснаціоналізації факторів економічного 
зростання, кластеризація є ефективною формою  
внутрішньорегіональної, внутрішньонаціональної та 
міжнаціональної інтеграції (кооперування), котра дає 
змогу забезпечити розвиток національної економіки. 
Зважаючи на високий потенціал кластерів у сфері ін-
формаційних технологій як ключових учасників роз-
витку національної економічної системи, розроблено 
проблемно-цільову модель концептуалізації організа-
ційно-економічних пріоритетів державного регулю-
вання IT-кластерів в економіці України, що спри- 
ятиме їх інституційному розвитку. Незважаючи на по-
зитивну динаміку венчурного інвестування в IT-
сектор та успішні приклади розвитку IT-бізнесу, як 
українська інноваційна екосистема, так і система вен-
чурного інвестування досі перебувають у процесі ста-
новлення. Низькою є присутність українських вен- 
чурних фондів із прозорими інвестиційними стратегі-
ями та довгостроковими життєвими циклами, а в  
структурі венчурних інвестицій частка фінансового за-
безпечення інноваційних підприємств сфери високих 
технологій є низькою через високу ризиковість про- 
ектів, порівняно зі сферою фінансових послуг та роз-
дрібної торгівлі. Політична та макроекономічна неста-
більність, недосконала система захисту приватної та 
інтелектуальної власності, перешкоди для ведення 
міжнародної торгівлі та залучення іноземних інвести-
цій, непослідовна система регулювання істотно погір-
шують можливості для розвитку IT-сектору України та 
знижують його конкурентоспроможність.  
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСУВАННЯ  
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Постановка проблеми. В усьому світі активно зме-

ншується частка традиційної економіки, а цифрової — 
збільшується, надаючи суттєві переваги країнам та  
бізнесу. Саме цифрова економіка є акселератором со-
ціально-економічного життя суспільства у сучасному 
світі, саме вона здатна стрімко підвищити ВВП країни. 

На сьогодні частка цифрової економіки у ВВП 
найбільших країн світу складає від 6 до 15%. У 2030 
році вона зросте до 50—60%. В Україні зараз її частка 
складає близько 4% [1]. 

Успішний досвід Естонії, Ірландії, Швеції та Із-
раїлю свідчить, що безпосередній ефект від комплекс-
ного розвитку цифрової економіки становить 20% 
ВВП протягом п'яти років, а ROI інвестиції в цифрову 
трансформацію сягає 500%. Цифрова економіка є го-
ловним пріоритетом для Німеччини та Великобританії 
[1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий 
внесок у розвиток теорії цифрової комунікаційної по-
літики внесли такі зарубіжні вчені, як Д. Кар, К. Ла-
утон, Д. Мар, Д. Чеффи [9]. Теоретичні основи фор-
мування цифрової економіки в мобільному просторі у 
свої працях розглядали: Д.В. Яцюк [5], Г.Т. Карчева 
[3], Д.В. Огородня [3], В.А. Опенько [3], А.К. Бобкова 
[4], Е.Ф. Авдокушин [2]. 

Разом з тим, теоретичне усвідомлення і наукове 
обґрунтування місця маркетингу в умовах інформати-
зації суспільства залишається предметом наукової дис-
кусії. Також слід зазначити, що існуючі роботи не  
охоплюють значної кількості сучасних технологій та 
інструментів digital-маркетингу, які з'явилися остан-
нім часом і стрімко поширюються.  

Метою статті є дослідження сутності та змістов-
ного складу digital-інструментів маркетингу, прове-
дення порівняльного аналізу традиційних та цифрових 
медіа, визначення переваги та перспектив викорис-
тання digital-інструментів у процесі просування орга-
нічної продукції на ринок.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьо-
годні цифрові технології впроваджуються в усі сфери 
діяльності підприємств. Великий вплив digital-техно-
логії мають на розвиток і використання маркетингу. В 
процесі діджиталізації з'явився спеціальний термін — 
цифровий маркетинг. Цифровий або digital-марке-
тинг, являє собою інструменти комунікацій із спожи-
вачем, які реалізуються за допомогою цифрових кана-
лів. Крім того, цифровий маркетинг має своє втілення 
не лише в онлайн каналах, а й в офлайн каналах у 
вигляді посилань на електронні ресурси і QR-кодів. 
При просуванні органічної продукції доцільно вико-
ристати можливість не лише ознайомлення з існу- 
ючою продукцією, а й здійснення онлайн-замовлення. 
Отже, digital-маркетинг дозволяє здійснити: 

— комплексний підхід до просування органічної 
продукції в цифровому середовищі, що охоплює також 
офлайн споживачів, які використовують мобільні те-
лефони та інші цифрові засоби зв'язку; 

— інтеграцію великої кількості різних технологій 
(соціальні, мобільні, веб тощо) з продажами і клієнт-
ським сервісом; 

— постійний якісний двосторонній зв'язок між 
рекламодавцем і кінцевим споживачем органічної 
продукції; 

— поєднання технологій і людських ресурсів, до-
тримуючись правильного балансу, виходячи з потреб 
цільової аудиторії і особливостей пропонованої орга-
нічної продукції; 

— можливість бути релевантним ринку, оціню-
вати й аналізувати результати просування, гнучко  
реагувати на потреби ринку. 

Digital-маркетинг має ряд відмінностей порів-
няно з інтернет-маркетингом. Тому і використання 
традиційних та цифрових каналів значно відрізня-
ються (див. таблицю).  

Таблиця 
Особливості використання традиційних та цифрових медіа каналів* 

Медіа канали
Характеристика 

Традиційні медіа канали Цифрові медіа канали 

Споживачі Глядачі Учасники

Вплив реклами Залежить від частоти перегляду Залежить від інтерактивності 

Засоби масової комунікації Мовні Адресні канали  

Час/спосіб контакту Часовий/односторонній контакт Необмежений час / ініційовано спо-
живачем 

Стратегія маркетингу Push-маркетинг Pull-маркетинг 

Аналіз та контроль Дані доступні лише іноді, аналіз після 
закінчення кампанії, необ'єктивність 
ROI 

Дані доступні завжди, вимірювання в 
режимі реального часу, висока об'єк-
тивність ROI 

* Власна розробка автора.  
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Маркетологи взаємодіють з клієнтами через від-
повідні канали. Сьогодні існує безліч каналів digital-
маркетингу для спілкування з клієнтами: від взаємодії 
на сайті до особистого спілкування зі співробітни-
ками; від реклами в друкованих виданнях до реклами 

на телебаченні; від електронних листів, розсилки но-
вин, блогів, соціальних медіа до листів і брошур, які 
відправляються поштою. Кількість каналів, які можна 
використовувати, тільки зростає. На рисунку показано 
різні канали digital-маркетингу. 

 
 

 
Рисунок. Cучасні канали digital-маркетингу [власна розробка автора] 

 
Різні канали працюють по-різному. Деякі з них 

легко використовувати, інші вимагають більш ретель-
ного планування і роботи. При цьому для кожного ка-
налу потрібний свій тип контенту. В даний час стра-
тегії глибокого контенту грають важливу роль в циф-
ровому маркетингу, а контент впливає на інші канали, 
такі як соціальні мережі і реклама [11]. На відміну від 
літератури і журналістики, веб-контент несе яскраво 
виражену маркетингову складову і, крім власне ко- 
рисної інформації, містить додаткові елементи, що до-
помагають просуванню сайтів у пошукових системах, 
залученню користувачів у взаємодію з товаровиробни-
ками. У підсумку все це повинно вплинути на рішення 
користувача здійснити покупку. 

Від якості та унікальності контенту веб-ресурсу 
залежить приплив відвідувачів — потенційних спожи-
вачів органічної продукції. Сайт може бути привабли-
вим з точки зору технічного дизайну і його виконання 
може бути на високому рівні, але не унікальний низь-
коякісний контент знизить бажання користуватися ре-
сурсом. Створюючи сайт, виробникам органічної про-
дукції необхідно постійно наповнювати його різними 
матеріалами для відповідного зростання популярності 
і збільшення запитів у пошукових мережах. Цифровий 
контент — це не просто корисна інформація в інтер-
неті, а один з основних маркетингових інструментів, 
що забезпечують ефективний розвиток цифрової еко-
номіки. Головне завдання маркетингу — це створити 
контент, який шукає потенційних покупців продукції, 
який він побачить в зручному йому місці (соціальні 
мережі, сайт, форум тощо) і який спонукає його зро-
бити покупку. 

Маркетологи, які працюють з сучасними спожи-
вачами, зазначають, що в своїх кампаніях вони врахо-
вують, як мінімум 10 різних каналів. У міру того, як 

компанії будуть намагатися все сильніше догодити 
своїм клієнтам, це число буде тільки зростати [12].  

Цифрові технології міцно увійшли в життя не 
тільки простих користувачів. Безумовно, виробники 
органічної продукції прагнуть використовувати найсу-
часніші канали комунікації для того, щоб, з одного 
боку, клієнтам було б легше знайти дійсно органічний 
продукт, а з іншого — виробникам простіше розширю-
вати цільову аудиторію. Інтерес до використання 
digital-маркетингу при просуванні органічної продук-
ції з кожним роком тільки зростає. Digital-маркетинг 
надає можливість виробникам органічної продукції 
використовувати нові ресурси, які потрібно обов'яз-
ково впроваджувати, вибираючи кращий метод для до-
сягнення своєї мети. Однак digital-маркетинг вироб-
ників стає все більш складним. Менеджери фірм тепер 
повинні не тільки забезпечувати звичний продаж ор-
ганічної продукції, а й намагатися залучити спожива-
чів до нових каналів і цифрових технологій, які з'яв-
ляються щодня. 

Тому використання digital-маркетингу при просу-
ванні органічної продукції повинно перетворитися в 
комплекс різноспрямованих складових, таких як: 

— глибоке вивчення онлайн-аудиторії, її поведін-
кової складової; 

— залучення всіх можливих сегментів аудиторії; 
— занурення співробітників виробництва продук-

ції в цифрову комунікацію з споживачем; 
— організація взаємодії з потенційним спожива-

чем. 
Для цього в роботі маркетингового підрозділу ви-

робників органічної продукції передбачається викори-
стання великої кількості digital-каналів та інструмен-
тів. 

Одним з таких інструментів є е-mail-розсилка. E-
mail комунікації, як і раніше, відіграють значну роль. 

Канали digital-маркетингу 
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мережі

Соціальні 
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І саме такий канал спілкування залишається одним із 
найбільш ефективних. На думку деяких фахівців, цей 
канал застарів і перестає працювати, але статистика 
показує що розсилка, обрано виконана за однотип-
ними характеристиками цільової аудиторії з числа ко-
ристувачів, може досягати показника відповідей до 5% 
і приносити більше 50% доходу від усього обсягу 
digital-продажу. При цьому потрібно пам'ятати, що 2/3 
споживачів готові отримувати оновлення щомісяця  
і не частіше. Також слід правильно підходити до фор-
мату, адже 50% всіх email-відправлень відкривається 
на смартфонах [12].  

Багато фірм (виробників) намагається удоскона-
лити та оновити даний канал. За допомогою електрон-
ної пошти вони хочуть налагодити з потенційними 
споживачами персональне спілкування, встановити 
більш тісні взаємовідносини і підвищити лояльність 
своїх споживачів.  

Один з каналів digital-маркетингу, який набув 
значного розвитку — це маркетинг в соціальних медіа. 
У нашій країні 2/3 населення активного віку мають 
акаунт у соціальних мережах. Соціальні медіа карди-
нально змінили можливість не лише виробників орга-
нічної продукції, а й всіх сфер спілкуватися зі своєю 
поточною і потенційною цільовою аудиторією. При 
цьому комунікації у даному просторі повинні бути не 
спонтанними, а частиною єдиної стратегії подання в 
соціальному середовищі зі своїми цілями, завданнями 
і результатом. При цьому, Facebook і Instagram — клю-
чові майданчики, де кожен виробник повинен бути 
присутнім, і це без урахування зовнішніх профайлів на 
сайті Громадської спілки «Органічна Україна» та ін-
ших ресурсах [14]. 

На сторінці виробника органічної продукції в со-
ціальному просторі обов'язково потрібно розміщувати 
модуль замовлення так, щоб будь-які інтереси цільової 
аудиторії могли знайти відображення в запитах на 
продукцію. 

Сильна рекламна кампанія в соціальних мережах 
виробників органічної продукції повинна бути орієн-
тована на користувачів на кожному етапі. Це вимагає 
«підслуховування» того, що гості говорять про їх про-
дукцію, перевірки відгуків, які вони залишають, від-
повідей на коментарі та відгуки, навіть негативні, щоб 
підтримувати вашу присутність і розвивати відносини 
з потенційними споживачами. 

Однак сайт виробників органічної продукції та 
механізм замовлення-онлайн залишаються кращою 
можливістю продажу. У середньому споживачі прово-
дять 6 хвилин на веб-сайтах виробників. 6 хвилин — 
це широка можливість залучити майбутніх споживачів 
барвистими картинками, повним описом продукції  
і привабливими пропозиціями, які допоможуть зро-
бити рішення про замовлення. Ще один важливий 
пункт — показати, що вони отримають в реальності, 
коли здійснять замовлення. Тут допоможуть фотогра-
фії, відео, а також 3-D картинки та відео-екскурсії, на-
приклад по виробництву, які стають дуже популяр-
ними. 

На жаль, українські виробники органічної про- 
дукції найчастіше пропонують унікальну екологічно 
чисту продукцію та швидку доставку, не відображаючи 
свої переваги на сайті, упускаючи з виду необхідність 
розміщення захоплюючих текстів, якісних зображень  
і яскравих прийомів залучення аудиторії. Безліч hi-
tech новинок з незрозумілої причини проходить повз 

виробників органічної продукції, багато з яких обме-
жуються кількома фотографіями, стислим описом 
продукту та перерахуванням асортименту в наявності. 
Професійна панорамна зйомка, 360-градусне відео, 
яскраві інтерактивні елементи, при одному погляді на 
які захочеться здійснити покупку, небагато хто вклю-
чають інноваційні інструменти у свою стратегію  
просування. Хоча ці інструменти не відносяться до 
обов'язкових, але включивши їх до маркетингового 
комплексу, виробники органічної продукції гаранто-
вано досягнуть успіху в продажах. 

На сайті кожного виробника органічної продукції 
повинна бути розміщена не тільки базова інформація 
про продукт, а й наприклад кулінарні рецепти для 
продуктів харчування, тематичні розділи, що відпові-
дають запитам ключової аудиторії (асортимент, ціна, 
особливі пропозиції, акції і т.п.). Необхідно створити 
і якісний контент сайту. Доповнення динамічного  
контенту на сайті збільшує конвертацію в два рази: 
блог, відео — все те, що підкреслить унікальність ор-
ганічної продукції. 

При цьому слід оптимізувати сайт для пошукових 
систем. Це можна зробити за допомогою процесу так 
званої пошукової оптимізації, або SEO (англ. Search 
engine optimization). Оптимізація пошукової системи 
включає в себе критичні оновлення вмісту, коду, по-
силань, а іноді й макет сайту, щоб підвищити ймовір-
ність ранжування в призначених для користувача по-
шуках. При цьому прямий пошуковий запит — сама 
висока конвертованість в замовленні та продажу. Та-
кож SEO має вирішальне значення, коли підприєм- 
ство конкурує з двома іншими аналогічними виробни-
ками органічної продукції за верхню позицію для «ви-
робника в [місті]», імпровізація його позиції в пошуку 
може привести до великого збільшення кількості клі-
ків на сайті виробника органічної продукції. Цілком 
очевидно, що якщо відвідувачам подобається те, що 
вони бачать на сайті, з більшою ймовірністю здійсню-
ють замовлення і частоту купівлі даної органічної про-
дукції виробника, а не у його конкурентів. Дослід-
ження показали, що найбільший результат від пошуку 
дають сайти, розміщені на першій сторінці (близько 
33%). Для другої сторінки результат знижується до 
17%, для третьої — до 11%. Якщо сайт розташовується 
на другій сторінці пошуку, то частина потенційних 
клієнтів буде втрачена [12]. 

Сьогоднішній клієнт знайде інформацію про ви-
робника органічної продукції, скориставшись тим ка-
налом (і гаджетом), який йому найбільш зручний. 
Тому слід забезпечити і мобільну версію сайту. Адже 
більше 50% потенційних споживачів на сьогодні захо-
дять на інтернет-сторінки виробників зі своїх гаджетів 
і приблизно такий самий відсоток споживачів не хо-
чуть повертатися на сайт, якщо в мобільній версії були 
проблеми із завантаженням. Тому якісно адаптований 
сайт для використання на мобільному пристрої дозво-
ляє збільшити обсяг онлайн-замовлення. 

Ще одним трендом в сфері посування органічної 
продукції через Digital-маркетинг є розробка власних 
програм для смартфонів. Свої мобільні додатки, роз-
роблені відповідними фахівцями на виробництві орга-
нічної продукції або залученими особами, сьогодні є 
як у великих товаровиробників, так і у невеликих са-
мостійних виробників. Але потрібно не просто мати 
свій власний мобільний додаток, а й зробити його  
функціональним і виділити серед безлічі конкурентів. 
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При розробці мобільних додатків для виробників ор-
ганічної продукції обов'язково треба враховувати, яку 
функцію вони мають виконувати. Це необхідно для 
того, щоб користувачі дізналися про цей додаток, за-
вантажили його до себе на мобільний пристрій і по-
чали його активно використовувати. Серед основних 
функцій програми виробників органічної продукції 
можна виділити онлайн-замовлення, «віртуальний 
ключ», ведення бонусної системи, інформування клі-
єнтів про спеціальні пропозиції, спілкування з гостем 
через чат, мобільний сервіс. Необхідно зробити дода-
ток, який дозволить споживачу отримувати всю необ-
хідну інформацію про продукцію для його комфорт-
ного замовлення та доставки. Саме можливість нада-
вати клієнтам корисні поради під час онлайн-замов-
лення і спілкуватися з ними за допомогою єдиного мо-
більного сервісу, робить мобільні технології потен-
ційно одним з найбільш ефективних способів взаємо-
дії виробників органічної продукції з їх потенційними 
клієнтами і відповідає сучасним тенденціям розвитку 
бізнесу. 

Висновки. Використовуючи вищенаведені інстру-
менти digital-маркетингу, менеджери виробництв ор-
ганічної продукції можуть досягти підвищеного мар-
кетингового впливу, збільшивши кількість реалізова-
ної продукції через онлайн-замовлення. При цьому, 
digital-маркетинг не обов'язково вимагає вивчення 
безлічі нових інструментів і найму великої кількості 
нових співробітників. Можна виділити наступні пере-
ваги digital-маркетингу: 

— інформація про виробників органічної продук-
ції буде відома цільовій аудиторії в досить короткі  
терміни; 

— за рахунок розвитку цифрових технологій рек-
ламна компанія буде потрапляти на очі великій кіль-
кості потенційних клієнтів; 

— digital-маркетинг потребує менше коштів, на 
відміну від звичайної реклами; 

— за короткий час можна отримати ефект «сара-
фанного радіо»; 

— digital-маркетинг надає можливості для аналізу.  
Digital-маркетинг дозволяє дізнатися додаткову 

інформацію про клієнтів. Збір таких даних може бути 
використаний для формування портрета свого клієнт-
ського сегменту. Це стосується віку, сімейного стану 
споживачів, роду їх занять, захоплень і вподобань. 
Такі дані дозволять зробити замовлення та доставку 
органічної продукції більш клієнтоорієнтованим і  
розробити успішну стратегію ведення бізнесу. 

Слід ще раз підкреслити, що digital-маркетинг 
більш вигідний, ніж традиційна рекламна кампанія, 
особливо для малих немережевих виробників. Так, ви-
робники органічної продукції, які раніше не могли 
собі дозволити боротися за увагу клієнта пліч-о-пліч з 
великими гравцями, тепер, за допомогою digital-мар-
кетингу, навіть при невеликих маркетингових витра-
тах, можуть розгорнути якісну кампанію для своєї  
аудиторії. 

Таким чином, digital-маркетинг відкриває масу 
нових можливостей для органічного бізнесу, покращу-
ючи при цьому якість замовлення та доставки і роб-
лячи його більш персоналізованим для потенційних 
споживачів. 
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СТРАТЕГІЯ ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ДРАЙВЕР ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах цифро-

вої економіки переважна більшість підприємств є ак-
тивними учасниками господарських відносин. Як по-
казує практика для успішного економічного розвитку 
будь-якого бізнесу необхідна розробка актуальної 
стратегії, що ґрунтується на засадах цифрової еконо-
міки. 

Одним із ключовим пріоритетів Розпорядження 
Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України 
на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо 
її реалізації» від 17.01.2018 р. №67-р визначено стиму-
лювання у використанні цифрових технологій, про- 
дуктів та послуг серед суб’єктів економічних відносин, 
зростання обсягів виробництва високотехнологічної 
продукції та благополуччя населення [1]. 

«Цифрові» технології необхідні для зростання 
ефективності української промисловості, а в деяких 
секторах вони стають основою продуктових та вироб-
ничих стратегій. Їх перетворююча сила змінює тради-
ційні моделі бізнесу, виробничі ланцюжки та обумов-
лює появу нових продуктів та інновацій [2, c. 39]. Ра-
зом з невпинним розвитком технологій виникають й 
нові цифрові ризики у процесі здійснення господар- 
ської діяльності суб’єктами економічних відносин, що 
мають прямий вплив на стримування інтенсивного 
зростання економіки держави. На сьогодні основними 
проблемами, які стримують процеси трансформації 
економіки України є: відставання законодавчої бази у 
сфері цифрової безпеки від темпів розвитку цифрових 
технологій, відсутність регулятивного впливу з боку 
держави на середовище конкуренції, неготовність під-
приємств до внесення змін у бізнес-процеси і т.д. 
Саме тому в умовах розвитку цифрової інфраструктури 
важливим є питання розробки дієвих напрямів забез-
печення цифрової безпеки підприємства. 

Теоретико-методологічні засади функціонування 
цифрової економіки та індексу цифровізації у своїх 
наукових працях досліджували такі вчені: О.В. Воско-
боєва, О.С. Ромащенко, [3], В.В. Фіщук [5] та інші. 
Водночас дослідження питань цифрової безпеки під- 
приємства жоден із зазначених авторів не здійснював, 
що засвідчує актуальність теми наукового дослі-
дження.  

Виклад основного матеріалу. Технологічні зміни, 
що вносять нові характеристики як в глобальну еко-
номічну систему, так і в економіку окремих ринків  
і підприємств грають важливу роль у розвитку цифро-
візації країни. Цифрові технології привели до револю-
ції в бізнесі. Нова цифрова економіка будується на 
принципово інших правилах, ніж економіка тради-
ційна [3, с. 56-57]. 

На сьогодні серед науковців і практиків не існує 
єдиного підходу до визначення поняття цифрової еко-

номіки. У класичному розумінні «цифрова еконо-
міка» — це діяльність, в якій ключовими факторами 
(засобами) виробництва є цифрові дані та їх викорис-
тання, що дозволяє суттєво збільшити ефективність/ 
продуктивність у різних видах економічної діяльності. 
Також «цифровою економікою» називають економіку, 
котра застосовує цифрові технології та сервіси [4]. 

За Т. Мезенбургом [5] можна виділити три ос- 
новні компоненти концепції цифрової економіки:  
1) підтримуюча інфраструктура (апаратне та програм-
не забезпечення, телекомунікації, мережі та ін.);  
2) електронний бізнес (ведення господарської діяль-
ності та будь-яких інших бізнес-процесів через ком-
п’ютерні мережі); 3) електронна комерція (дистрибу-
ція товарів через Інтернет). 

У світі цифрову економіку оцінюють у три  
трильйони доларів, хоча ще не набула глобального  
масштабу, однак 9 компаній спираючись на цю еко-
номіку виробляють 90% свого доходу та прибутку — 
Apple, Google, Facebook а також Amazon (відома як 
«чотири вершники»), Microsoft і чотири китайських 
цифрових гіганти (Baidu, Alibaba, JD.com and Tencent). 
Всі інші (наприклад, Yahoo, Twitter, eBay, Snapchat, 
Pinterest, Uber або інші) ледь перевищують 10% цієї 
економіки [6]. 

Господарюючі суб'єкти змушені працювати в 
умовах постійно мінливого середовища. Виживання  
і розвиток у таких умовах передбачає постійну адапта-
цію бізнесу до динамічно мінливого середовища на 
стратегічному та тактичному рівні. Одним із підходів 
адаптації бізнесу є цифрова трансформація (Digital 
transformation), яка орієнтована на перегляд бізнес-
стратегії або цифрової стратегії, моделей, операцій, 
продуктів, маркетингового підходу, цілей тощо, шля-
хом прийняття цифрових технологій. Стратегічний 
підхід до трансформації будується на чотирьох основ-
них елементах: 1) позначення чітких цілей; 2) акцент 
на досягненні швидких результатів та їх закріпленні на 
початкових стадіях; 3) оперативний відбір і розвиток 
успішних ініціатив в інтерактивному режимі; 4) реалі-
зація та підтримка процесу перетворень — закріплення 
змін в культурі і підходах [3, с. 56-57]. 

До проблемних питань цифрової трансформації в 
Україні (цифровізації), що вимагають актуалізації, від-
носяться такі: відсутність концепцій, програм цифро-
вого розвитку галузей/секторів економіки, ринків то-
варів, послуг, капіталу і робочої сили; відсутність ме-
ханізмів управління інтеграційними процесами в умо-
вах цифрової трансформації (цифровізації); низький 
рівень розвитку цифрової інфраструктури та забезпе-
чення захищеності цифрових процесів; відсутність си-
стеми державної підтримки організацій, що здійсню-
ють впровадження цифрових технологій в регіонах 
(навіть у сфері високотехнологічного бізнесу та ІКТ); 
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невирішеними залишаються питання щодо встанов-
лення податкових пільг (зокрема зниження податко-
вих ставок для категорії платників податків, зайнятих 
в ІТ-сфері); низький рівень сприяння в пошуку і за-
лученні інвесторів для IT-підприємств (венчурні  
фонди, участь в статутному капіталі, залучення при- 
ватних інвестицій тощо) [7]. 

Сьогодні в Україні має місце нерозвинена дер- 
жавна нормативно-правова база щодо регулювання 
процесу розбудови цифрової економіки, невизначе-
ність характеру взаємодії учасників цього процесу, що 
в свою чергу стримує формування законодавства ін-
шого напряму, зокрема щодо документів стратегічного 
планування — питання розвитку цифрових технологій 
мають бути представлені в державних програмах,  

особливо в таких, що стосуються публічних послуг, 
малого і середнього підприємництва, споживчого  
ринку, охорони здоров'я, створення інформаційно-
аналітичних систем для їхнього забезпечення тощо [8]. 

«Цифрові» технології необхідні для зростання 
ефективності української промисловості, а в деяких 
секторах вони стають основою продуктових та вироб-
ничих стратегій. Їх перетворююча сила змінює тради-
ційні моделі бізнесу, виробничі ланцюжки та обумов-
лює появу нових продуктів та інновацій. Цифрова  
трансформація для України носить позитивний соціа-
льний характер, адже зосереджена на поліпшенні яко-
сті інфраструктури соціального забезпечення, якості 
соціальних послуг, організації прозорості й адресності 
соціальної допомоги та скороченні витрат [2, c. 39, 76]. 

 

 
 

Рис. 1. Цифрові технології, які найбільше застосовують підприємства  
(побудовано автором на основі джерела [9]) 

 
За даними дослідження Pricewaterhouse Coopers 

збільшення рівня цифрової трансформації країни на 
10% приводить до зростання ВВП на душу населення 
до 0,75%. Згідно з висновками ресурсу Academics,  
зростання цього ж показника на 10 пунктів приводить 
до зниження рівня безробіття на 1,02%. Крім того, на 
думку компанії Accenture, цифрові технології можуть 
бути використані як поштовх для швидшого еконо- 
мічного розвитку, що додасть до одного трильйона до-
ларів до ВВП ТОП-10 найбільших країн світу [9]. 

Про необхідність використання потенціалу циф-
рових технологій з метою підвищення рівня конкурен-
тоспроможності, підприємництва та інноваційної дія-
льності було окремо наголошено у Плані дій «Підпри-
ємництво 2020» («Entrepreneurship 2020 Action Plan»), 
що має п’ять категорій, кожна з яких описує основні 
фактори, які впливають на цифрове підприємництво. 
Комісія має намір працювати в напрямку розгортання 
та впровадження цього підходу на основі п’ятикомпо-
нентної стратегії, а саме: база цифрових знань та ри-
нок ІКТ, цифрове бізнес-середовище, доступ до фі-
нансів, цифрові навички та електронне лідерство, під-
приємницька культура [8]. 

В умовах нестримного формування ринку цифро-
вої економіки важливу роль відіграють питання стра-

тегії розвитку підприємства, що визначають довго-
строкові цілі та задачі підприємства, основних етапів 
її реалізації та розподіл ресурсів між основними на-
прямами. Розробка стратегії підприємства необхідна 
для адаптації бізнесу до трансформації економіки, що 
не є можливим саме без забезпечення цифрової без-
пеки підприємства. 

На законодавчому рівні ще не сформовано по-
няття «цифрова безпека підприємства», тому пропону-
ємо розуміти під поняттям «цифрова безпека підпри-
ємства» — захищеність функціональних складових під-
приємства під час здійснення господарської діяльності 
в умовах цифровізації і конкуренції;  заходи і методи, 
що спрямовані на мінімізацію зовнішніх і внутрішніх 
ризиків е-бізнесу, а також забезпечення безпеки  
функціональних складових. Головна мета цифрової 
безпеки підприємства — це забезпечення стабільного 
функціонування бізнесу з подальшим розвитком у 
майбутньому, що ґрунтується на структурі її функціо-
нальних складових (рис. 2). 

Стратегія розвитку цифрової безпеки підприєм- 
ства суттєво відрізняється від економічної безпеки ав-
томатизацією більшості бізнес-процесів, особливістю 
використанням новітніх цифрових технологій та впро-
вадженням їх у господарську діяльність. Функціона-
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льні складові цифрової безпеки підприємства є чин-
ником, що визначають ефективність і дієвість страте-
гії. 

 

 
Рис. 2. Функціональні складові системи цифрової  

безпеки підприємства (розробка автора) 
 
Сьогодні більшість компаній поки не мають чіт-

кого бачення процесу та якісних прикладів переходу в 
«цифру» на ринку. Серед головних перепон — це від-
сутність кваліфікованих спеціалістів в компаніях, фі-

нансові витрати, що будуть більшими, ніж ефект впро-
вадження, неготовність до зміни бізнес-моделі, від- 
сутність розуміння як виконати цифрову трансформа-
цію поетапно, відсутність інвестицій та ін. 

З огляду на зазначене, слід зауважити, що в ос-
нові розробки стратегії цифрової безпеки підприєм- 
ства повинна міститися її концепція, яка ґрунтується 
на базових положеннях: 

1) система цифрової безпеки для будь-якого під-
приємства є унікальною, виходячи з її організаційної 
структури, виробничої спеціалізації та наявності циф-
рових технологій; 

2) нормальне функціонування системи цифрової 
безпеки е-бізнесу можливо забезпечити лише за умови 
комплексної безпеки функціональних складових; 

3) ефективне забезпечення цифрової безпеки під-
приємства можливе лише за умови продуманої кон- 
цепції та вжиття відповідних заходів безпеки. 

Механізм забезпечення цифрової безпеки дозво-
лить поетапно розробити ефективні управлінські рі-
шення у стратегії розвитку підприємства, а саме: на 
основі постійного моніторингу і аналізу виявляти про-
галини в системі, мінімізувати ризики для суб’єктів 
цифрових відносин, а також адаптуватися до можли-
вих змін, що відбуваються у зовнішньому та внутріш-
ньому середовищі ринку (рис. 3). 

 

 
Висновки. З огляду на викладене, вважаємо за до-

цільне в умовах цифрової трансформації вжити такі 
заходи: 

— законодавчо визначити поняття «цифрова без-
пека підприємства», її функціональні складові, об’єкти 
та суб’єкти, що беруть участь у механізмі реалізації 
стратегії; 

— сприяти у стимулюванні підприємств до пере-
ходу нових бізнес-моделей шляхом колаборації у сфері 
цифрової безпеки. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ:  
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 

 
Постановка проблеми. Зростаюча частка туризму 

в національній економіці та міжнародній торгівлі,  
пожвавлення соціально-культурних процесів в Україні 
зумовили підвищення наукового інтересу до управ-
ління розвитком туризму як перспективної бюджето- 
утворюючої сфери національного господарства. Бурх-
ливі зміни, що відбуваються в світовому туризмі,  
і розмір доходів від нього змушують дослідників і ке-
рівників звертати все більш пильну увагу до розробки 
та впровадження адекватних підходів та інструментів 
щодо управління його розвитком. Управління турис-
тичною галуззю на сучасному етапі трансформаційних 
змін в економіці України вимагає пошуку нетрадицій-
них підходів і нових поглядів. Одним з ефективних ін-
струментів управління сферою туризму та курортів у 
регіонах може стати формування мережі міських ту- 
ристичних інформаційних центрів (далі — ТІЦ), що 
сприятиме підвищенню туристичної привабливості  
міста та активізації туристично-екскурсійної діяльно-
сті на його території. У розвинених туристичних краї-
нах світу успішно функціонує розгалужена сучасна ме-
режа закладів туристичної інфраструктури, яка вклю-
чає інформаційні центри. Такі заклади дозволяють 
отримувати туристам необхідну туристичну інформа-
цію та консультативні послуги про туристичну дес-
тинацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль ту- 
ристичних інформаційних центрів у сучасній турис- 
тичній галузі, особливості організаційно-економічних 
аспектів їх функціонування, роль та місце в системі 
управління туризмом у регіонах розглядали в своїх  
наукових працях Р. Волчецький, П. Горішевський, 
Ю. Зінько, В. Кучеренко, М. Малахова, М. Мальська, 
Ю. Моклиця, О. Музиченко-Козловська, І. Семи- 
частний, Е. Сєргєєва, Т. Скутар, Т. Сокол, Л. Чайка-
Петегирич, Т. Чичкалюк, Л. Ткачук. Проте, врахову-
ючи значення туризму як глобального феномену «світу 
мобільностей» в умовах сучасних трансформаційних 
процесів, питання дослідження світового досвіду орга-
нізаційних та економічних аспектів діяльності турис- 
тичних інформаційних центрів та впровадження його 
у вітчизняну практику управління та промоції турис-
тичної діяльності у межах окремої території залиша-
ється актуальним. 

Метою статті є дослідження сутності туристичних 
інформаційних центрів, визначення їх ролі як одного 

з інструментів інформаційної підтримки розвитку су-
часного туризму, розгляд світового досвіду організа-
ційних та економічних аспектів діяльності туристич-
них інформаційних центрів та особливостей його ви-
користання у вітчизняній практиці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Успіш-
ність функціонування туристичної галузі в Україні  
в умовах формування глобального інформаційного  
простору значною мірою визначається ефективністю 
інформаційного забезпечення туристичної сфери.  
Важливим завданням політики місцевої влади в управ-
лінні туризму є поліпшення інформаційного забезпе-
чення цього процесу, адже без реклами й інформації, 
що залучає споживачів певних послуг, розвиток ту- 
ристично-рекреаційної діяльності неможливий. Діяль-
ність ТІЦ є надзвичайно важливою для дестинацій із 
значною часткою самодіяльних туристів, тому що, в 
даному випадку, вони виступають основними осеред-
ками надання інформаційних  послуг.  

Туристично-інформаційний центр повинен стати 
елементом системи управління сферою туризму на те-
риторії міста (області) [1]. Він може здійснювати ін-
формаційне забезпечення системи державного регу-
лювання та управління туризмом у регіоні, оскільки 
потрібно постійно оновлювати нормативно-правову  
та інформаційно-аналітичну бази, які забезпечують 
ефективне управління розвитком сфери туризму та ку-
рортів. Туристично-інформаційний центр, як органі-
заційна структура системи управління сферою туризму 
та курортів, повинен виконувати широкий спектр по-
слуг для підприємців у сфері туристичного бізнесу, 
відпочивальників, а також потенційних споживачів. За 
замовленням зацікавлених організацій він може про-
водити маркетингові та соціологічні опитування; ви-
конувати роботи зі збору й систематизації статистич-
ної та іншої інформації про результати туристично-
екскурсійної діяльності на території міста; аналіз рин-
ків збуту послуг для майбутніх інвестиційних проектів; 
контроль якості туристичних послуг, які надають на 
території міста [2].  

Про необхідність створення Національної мережі 
офіційних туристичних інформаційних центрів зазна-
чено в ст. 26 проекту закону України «Про туристичні 
ресурси», розробленому Державним агентством Укра-
їни з туризму і курортів у 2011 р. У цьому законодав-
чому акті визначено функції офіційних туристичних ін-
формаційних центрів, які полягають у забезпеченні  
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інформацією та інформаційно-консультаційними по- 
слугами туристів [3]. Про необхідність «формування ін-
формаційного простору сфери туризму і курортів» та 
«створення єдиної системи маркетингової підтримки 
національного туристичного продукту на внутрішньому 
та зовнішньому ринку» задекларовано в Стратегії роз-
витку туризму і курортів України [4]. 

Діяльність туристично-інформаційних та гостьо-
вих центрів має бути спрямована на інформування й 
консультування туристів та інших суб’єктів туристичної 
галузі економіки, промоцію й рекламування турис- 
тично-рекреаційних ресурсів та інших принад місцево-
сті тощо, адже, за даними статистичних досліджень 
Всесвітньої туристичної організації, відомо, що збіль-
шення витрат на рекламу туристичного продукту при-
водить до підвищення доходів туристичної галузі еко-
номіки [5]. 

Закон, прийнятий Міжпарламентською асамблеєю 
держав — учасниць СНД, містить таке визначення: «Ту-
ристично-інформаційні та гостьові центри — це неко-
мерційні та приватно-державні організації, цілями дія-
льності яких є: сприяння органам державної влади у 
формуванні та використанні інформаційних ресурсів 
про туризм; надання на безоплатній основі (громадянам 
та іншим зацікавленим особам) неупередженої та ком-
петентної документованої туристичної інформації» [6, 
ст. 26, п. 4]. Тобто положення цього закону досить  
чітко відображає сутність діяльності туристичного ін- 
формаційного центру, а саме: надання туристам «не- 
упередженої та компетентної інформації» на «безоплат-
ній основі» в поєднанні з платним наданням додатко-
вих послуг [6, ст. 26, п. 6]. 

На думку І. Семичастного, «туристично-інфор-
маційний центр — це ключовий елемент туристичної 
інфраструктури міста, який працює на ринку турис- 
тичних послуг і за допомогою якого гості міста задо-
вольняють свій попит на інформацію та пропозиції» 
[7]. 

О. Музиченко-Козловська вважає, що «турис- 
тично-інформаційний центр — це організація, в якій 
надають інформацію та консультації про туристичні 
можливості та ресурси місцевості, яку відвідують ту-
ристи, а також здійснюють обмін такою інформацією 
з іншими ТІЦ, а також з іншими організаціями та уп-
равліннями» [8, с. 48]. 

На нашу думку, туристично-інформаційний 
центр — важливий інструмент туристичної інфра- 
структури, за допомогою якого туристи та інші 
суб’єкти туризму мають можливість отримати повну 
туристичну інформацію й консультативні послуги 
щодо туристичної діяльності в місцевості та за її ме-
жами. 

Зміст існування інформаційних туристичних  
центрів випливає з поняття «туристична послуга», яка 
є комплексом послуг із задоволення потреб туриста у 
відпочинку, харчуванні, переміщенні та інших, які 
сприяють забезпеченню мети подорожі [9]. 

Представники порталу Zruchno.Travel склали 
список 10 найбільш туристичних міст України. За  
підсумками 2018 р. топ-десятку туристичних міст Ук-
раїни представлено у табл. 1.  

Саме на успішний розвиток туризму в цих містах 
України посприяли відкриття туристичних інформацій-
них центрів та тісна співпраця органів влади, місцевого 
самоврядування й підприємств туристичної індустрії.  

Таблиця 1 
Топ-десятка туристичних міст України  

за підсумками 2018 р. 

Місце Місто 

1 Кам’янець-Подільський — фестивальна 
столиця України 

2 Чернігів — місто легенд 

3 Запоріжжя — прорив року 

4 Львів — гастрономічна столиця 

5 Луцьк — найтаємничіше місто 

6 Тернопіль — форпост України 

7 Одеса — столиця гумору 

8 Харків — місто молоді 

9 Ужгород — столиця винного туризму

10 Київ — лідер внутрішнього туризму 

Складено авторами за даними джерела  [10]. 

О. Музиченко-Козловська стверджує, що в сучас-
них умовах функціонування туристичної галузі в діяль-
ності туристичних інформаційних центрів зацікавлені 
всі учасники цього процесу. Державні та місцеві органи 
влади можуть очікувати збільшення податкових над- 
ходжень від зростання туристичної активності в регіоні. 
Організації і підприємства сфери туристичного біз-
несу — туристичні оператори й агенції, готелі, ресто-
рани, театри, туристичні бази, супермаркети тощо — 
очікують збільшення прибутків [8, c. 49]. 

Дослідник Р. Волчецький наголошує: «Сьогодні 
все більшою постає проблема ефективного представ-
лення наявних у регіонах туристичних ресурсів та при-
над, здатних пробудити інтерес не тільки у іноземних, 
а й навіть у вітчизняних туристів та відпочиваючих. 
Тому головною метою туристичних інформаційних 
центрів є саме створення механізму інформаційного 
представлення, створення позитивного іміджу та по-
пуляризації туристичних територій» [11, с. 126]. 

Здебільшого держава була ініціатором створення 
ТІЦ з метою кращої організації туристичного руху  
в місті. Основна мета таких ТІЦ — надати туристові 
будь-яку інформацію про місце перебування, напри-
клад, про кількість вільних місць у готелях чи про най-
популярніші пам’ятки [8, с. 49]. Але, на нашу думку, 
цілі створення ТІЦ можуть бути такими, як представ-
лено на рисунку. 

Часто інформуванням туристів про регіон займа-
ються туристичні офіси та бюро для відвідувачів з ви-
значеними годинами роботи, які орієнтовані не тільки 
на людей, які потребують певної інформації, вони та-
кож пропонують і надають туристичні послуги й про-
дукти [12]. 

Розглянемо досвід організаційних та економічних 
аспектів діяльності туристичних інформаційних цент-
рів у світі. Так, у США в кожному штаті діють свої 
туристичні інформаційні центри. «Центр гостинно-
сті» — це територія відпочинку, що включає центр для 
відвідувачів. Як правило, ТІЦ розміщують відразу  
після кордону чергового штату, уздовж автомагістра-
лей між штатами. 

Цими інформаційними центрами керує той штат, 
на території якого вони розташовані. «Центри гостин-
ності» в США фінансуються за рахунок місцевих по-
датків, включених у кожне ліжко-місце. Тобто турист 
платить за ночівлю, частину від вартості якої отримує 
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місцевий орган, що керує ТІЦ, тому останні зацікав-
лені залучати якомога більше туристів, щоб отримати 
більше грошей на свій розвиток. І саме тому турис- 

тично-інформаційні центри в США часто розробля-
ють туристичну кампанію міста, ініціюють подієві за-
ходи тощо.  

Рисунок. Цілі створення туристичних інформаційних центрів в Україні (запропоновано авторами) 

У Південній Америці найбільш активно турис- 
тично-інформаційні центри діють у Перу. Під егідою 
Комітету з просування експорту і туризму Перу й На-
ціонального інституту із захисту конкуренції та охо-
рони інтелектуальної власності діє загальнодержавна 
мережа ТІЦ. Безкоштовні центри надають туристичну 
інформацію й допомогу для внутрішніх та іноземних 
туристів. Інформація включає в себе пам’ятки й реко-
мендовані маршрути.  

В Австралії більшістю центрів відвідувачів керу-
ють місцеві органи влади або органи штату, а в деяких 
випадках — Асоціація операторів туризму від імені 
уряду. Ці інформаційні центри (VICs) надають такі по-
слуги, як підбір житла та замовлення турів (автомо- 
більних, літакових, автобусних, залізничних). Вони, як 
правило, є першою ланкою в знайомстві відвідувача з 
містом або областю.  

У Великобританії діє загальнонаціональна ме-
режа туристичних інформаційних центрів, якими ке-
рує Британський туристичний департамент (British 
Tourist Authority), а також інші туристичні центри, 
якими керують місцеві влади або приватні організації 
у співпраці із цим департаментом. В Уельсі діяльність 
ТІЦ координує організація «VisitWales», яку підтримує 
місцевий Парламент (Національна Асамблея). А в 
Шотландії уряд підтримує VisitScotland — офіційну ту-
ристичну організацію Шотландії, яка також керує  
туристичними інформаційними центрами по всій кра-
їні. За створення й діяльність туристичних інформа-
ційних центрів у Німеччині відповідає Національний 
комітет Німеччини з туризму, який проводить марке-
тингові заходи в усіх сферах туризму на замовлення 
уряду Німеччини. В Естонії офіційні центри турис- 

Сприяння розвитку внутрішнього туризму 

Надання інформації місцевим та іноземним туристам  
і туристичним організаціям 

Сприяння співпраці між туристичними організаціями міста 

Проведення навчань і семінарів для фахівців у галузі туризму 

Розвиток туристичних можливостей міста 

Приваблення у місцевість більшої кількості туристів 

Покращення конкурентних переваг місцевості шляхом покращення  
туристичної інфраструктури 

Поповнення місцевого бюджету за рахунок оподаткування суб’єктів  
туристичного бізнесу 

Раціональне використання туристично-рекреаційних  
ресурсів місцевості 

Залучення інвестицій у туристичний бізнес 

Створення позитивного міжнародного іміджу  
та популяризація туристичних територій 
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тичної інформації для туристів діють у всіх великих 
містах і адміністративних центрах [13, с. 185—187]. 

На окрему увагу заслуговує спільна розробка  
експертів туристичної сфери України та Німеччини, 
практичний посібник «Створення та діяльність турис-
тичних інформаційних центрів в Україні», підготовле-
ний за редакцією Вольфа Рінова, координатора спіль-
ного проекту «Створення інформаційної бази турис-
тичної індустрії через утворення мережі туристичних 
інформаційних центрів», що був реалізований за фі-
нансової підтримки Європейського Союзу. Практичне 
значення посібника полягає в адаптації європейського 
законодавства до українських реалій у процесі засну-
вання та діяльності туристично-інформаційних цент-
рів [14].  

У цьому посібнику наведено досвід діяльності 
ТІЦ Братислави. Він має два офіси, що надають тури-
стичну інформацію: один розташовано в центрі міста, 
другий — у будинку центрального залізничного вок-
залу. Протягом літа ТІЦ працює сім днів на тиждень з 
8.00. до 19.00. Туристи можуть цілодобово отримувати 
інформацію на терміналах комп’ютерів у чотирьох  
місцях: у центрі, на залізничному вокзалі, на автовок-
залі та в приміщенні річкового порту (р. Дунай). Пер-
сонал ТІЦ надає турінформацію як безпосередньо від-
відувачам, так і по телефону, через Інтернет та тради-
ційною поштою. Інформація, яку надають по теле-

фону, здебільшого стосується плану міста, адреси ок-
ремих організацій чи об’єктів інфраструктури, громад-
ського транспорту тощо. ТІЦ здійснює бронювання в 
25 закладах розміщення Братислави: невеликих готе-
лях, пансіонатах, молодіжних хостелах та деяких B&B 
(цей тип розміщення властивий більше гірським і сіль-
ським районам, ніж місту). ТІЦ отримує 5% комісію з 
продажу квитків на культурні події та вистави. Він ор-
ганізовує стандартні екскурсії для відвідувачів — тури 
по місту тривалістю від 1 до 3 годин, 8-годинну екс- 
курсію в регіон Малих Карпат до зони виноробства. 
ТІЦ має 400 досвідчених та сертифікованих гідів-екс-
курсоводів, що можуть надавати послуги 13 інозем-
ними мовами (найчастіше вживані — німецька, англій-
ська, угорська, італійська, французька та російська). 
ТІЦ також пропонує місцевим жителям освітні тури 
до місцевих історичних і природних пам’яток 2—4 рази 
на місяць безкоштовно. Він організовує курси підви-
щення кваліфікації для гідів та перевіряє діяльність гі-
дів, які не мають сертифіката. ТІЦ також пропонує по-
слуги перекладу для конференцій і ділових зустрічей 
тощо 20 іноземними мовами. Середня кількість відві-
дувачів на день — приблизно 300—400 осіб. Більшість 
з них (90—95%) — іноземці [14, с. 162]. 

Сьогодні туристично-інформаційні центри ство-
рено в більшості областей України та у малих містах 
Західного регіону України (табл.  2).  

Таблиця 2 
Туристично-інформаційні центри України 

Область Місто, назва туристично-інформаційного центру 

1 2

Вінницька  м. Вінниця, Подільський туристично-інформаційний центр

Волинська  м. Луцьк, Центр туристичної інформації та послуг м. Луцька

Дніпропетровська м. Дніпро, Туристичний інформаційний центр м. Дніпро

Житомирська м. Житомир, Житомирський обласний туристичний інформаційний центр 

Закарпатська  м. Ужгород, Туристично-інформаційний центр Закарпатської ОДА; 
м. Берегове, Берегівський туристичний інформаційний центр; 
м. Мукачево, Мукачівський міський туристично-інформаційний центр; 
м. Ужгород, Туристично-інформаційний центр в готелі «Інтурист-Закарпаття»; 
м. Мукачево, Туристично-інформаційний центр «Сторнац» 

Запорізька  м. Запоріжжя, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр» Запорізької 
міської ради 

Івано-Франківська  м. Івано-Франківськ, Регіональний туристично-інформаційний центр; 
м. Калуш, Туристично-інформаційний центр м. Калуш; 
м. Надвірна, Надвірнянський туристично-інформаційний центр; 
м. Яремче, Екотуристичний візит-центр Карпатського національного природного парку 

Київська  м. Київ, Мережа київських туристично-інформаційних центрів «TourInfo» 

Кіровоградська  м. Олександрія, ТІЦ Олександрія

Луганська  м. Кремінна, «GREEN KREMINNA»

Львівська  м. Дрогобич, Туристичний інформаційний центр м. Дрогобич;
м. Жовква, Туристичний інформаційний центр м. Жовква; 
м. Львів, Центр туристичної інформації м. Львів — центр міста; 
м. Львів, Центр туристичної інформації м. Львів — Залізничний вокзал; 
м. Львів, Центр туристичної інформації м. Львів — аеропорт; 
м. Самбір,  Туристично-інформаційний центр м. Самбір 

Миколаївська  м. Миколаїв, ТІЦ Миколаївській області;
м. Вознесенськ, Туристичний інформаційний центр 

Одеська  м. Біляївка, Регіональний інформаційно-туристичний візит-центр «Дністер»; 
м. Вилкове, Інформаційно-туристичний центр Дунайського біосферного заповідника; 
м. Одеса, Туристичний Інформаційний Центр міста Одеси 

Полтавська  м. Полтава, Обласний центр туристичної інформації Полтавщини 

Рівненська  м. Рівне, Туристично-інформаційний центр Рівного

Сумська  м. Суми, Центр туристичної інформації;
м. Охтирка, Туристичний інформаційний центр в м. Охтирка 

Тернопільська м. Тернопіль, Туристично-інформаційний центр м. Тернополя;
м. Тернопіль, Тернопільський обласний туристично-інформаційний краєзнавчий центр; 
м. Бережани, Туристично-інформаційний центр м. Бережани   

Харківська м. Харків, Харківський обласний туристично-інформаційний центр 
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Закінчення табл. 2 
1 2

Херсонська м. Херсон, Херсонський туристично-інформаційний центр

Хмельницька  м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський туристично-інформаційний центр

Черкаська м. Черкаси, Туристично-інформаційний центр м. Черкаси;
м. Канів, Комунальне підприємство «Туристичний Інформаційний Центр міста Канева» 

Чернівецька м. Чернівці, Туристичний інформаційний центр Чернівецької міської ради 

Чернігівська м. Чернігів, Туристичний інформаційний центр

Складено автором за даними джерела [15]. 

Так, наприклад, мережа ТІЦ на Закарпатті почала 
розвиватися у 2004 р., коли було створено Турис- 
тично-інформаційний центр Закарпаття, що є заснов-
ником Інформаційного агентства «Турінформ Закар-
паття», яке безкоштовно поширює інформацію про ту-
ристичні можливості Закарпаття. У липні 2006 р. у  
рамках проекту «Створення регіонального туристич-
ного інформаційного центру в Закарпатській області» 
було відкрито турінфоцентр у м. Берегові. Реалізація 
цього проекту є відправною точкою у формуванні ТІЦ 
на Закарпатті [16].  

У березні 2016 р. у м. Дрогобич для популяризації 
туристичної привабливості міста, відповідно до рі-
шення Дрогобицької міської ради, було створено про-
моційну інституцію — Комунальне підприємство «Ту-
ристично-інформаційний центр м. Дрогобича». 

Його основними завданнями є: 
— організація та надання громадянам і юридич-

ним особам, у тому числі іноземним, комплексних ту-
ристично-екскурсійних та інших послуг; 

— формування нових економічних основ туризму 
як високорентабельної галузі економіки та важливого 
засобу культурного розвитку міста Дрогобича; 

— залучення інвестицій для вдосконалення і роз-
витку матеріальної бази туризму в м. Дрогобичі; 

— підвищення ефективності туристичних послуг; 
— просування іміджу міста Дрогобича та Дрого-

бицького району в Україні та за кордоном [17, с. 428]. 
Туристично-інформаційний центр має на меті 

підвищення конкурентоспроможності міста на турис-
тичній мапі України шляхом виділення конкурентних 
переваг, створення якісного туристичного продукту на 
основі раціонального використання туристичних ресу-
рсів, правильної, фахової промоції. Зазначеної мети 
досягають за допомогою інформаційної підтримки, 
облаштування туристичних маршрутів та їх марку-
вання, брендингу. 

У березні 2018 р. відповідно до рішення Запорі-
зької міської ради було створено Комунальне підпри-
ємство «Туристичний інформаційний центр», метою 
діяльності якого є отримання прибутку від надання ту-
ристично-інформаційних послуг, покращення соціа-
льно-економічного розвитку міста шляхом упорядку-
вання й розвитку туристичної діяльності як пріори- 
тетного виду економічної діяльності [18].  

Серед основних напрямів діяльності ТІЦ м. Запо-
ріжжя таке: 

— формування бази даних об’єктів туристичної й 
рекреаційної привабливості інфраструктури туристич-
ного ринку міста та об’єктів культурного надбання  
м. Запоріжжя; 

— проведення маркетингових досліджень, моні-
торинг стану розвитку туризму та сфери послуг, до- 
слідження туристичних потоків; 

— надання консультативно-довідкової інформації 
для туристів та екскурсантів в усній формі й у формі 
рекламної продукції; 

— організація роботи екскурсійного бюро та  
транспортного забезпечення екскурсантів; 

— налагодження контактів і співробітництва в 
Україні та за кордоном, поширення інформації й про-
моційних матеріалів з метою просування туристичного 
продукту міста та обміну інформацією; 

— підготовка й реалізація міжнародних проектів у 
сфері культури туризму тощо. 

На сьогодні у Чернівцях створено лише один 
ТІЦ, який знаходиться в приміщенні Чернівецької  
міської ради. Він пропонує такі послуги:  

— надання безкоштовної інформації про місто 
фахівцями центру; 

— безкоштовні карти, схеми, путівники, довід-
ники;  

— аудіогід для самостійного ознайомлення з міс-
том;  

— інформація щодо послуг професійних гідів, 
екскурсоводів, перекладачів (допомога в замовленні 
екскурсоводів і гідів); готелів та хостелів, закладів  
харчування у Чернівцях; музеїв, закладів проведення 
дозвілля, культурних подій, фестивалів та інших ціка-
вих заходів; транспортного обслуговування, розкладу 
руху [19].  

Чернівецький ТІЦ надає комплексну туристичну 
довідку чотирма мовами (українською, російською, 
англійською та німецькою), також є частина полігра-
фічної продукції румунською мовою.  

Організація роботи ТІЦ передбачає задоволення 
комплексу вимог щодо облаштування приміщення, 
якості інформаційних матеріалів, професійної компе-
тентності персоналу. Для підвищення ефективності ді-
яльності Чернівецького ТІЦ необхідно покращити до-
ступність інформаційного обслуговування. У зв’язку  
із цим важливо забезпечити гнучкий режим роботи 
центру, а також при вході розмістити графік його ро-
боти (на теперішній час така інформація відсутня).  
Варто також розмістити інформаційні стенди ТІЦ на 
авто- та залізничному вокзалах, в аеропорту. Важли-
вим є відновлення роботи веб-сайту ТІЦ як джерела 
інформації про місто для туристів і відвідувачів. 

Для створення інформаційного комфорту гостей 
під час перебування в дестинації важливим є функці-
онування не лише ТІЦ, а всієї мережі об’єктів турис-
тично-інформаційної інфраструктури, що повинні за-
безпечувати інформаційну підтримку й розміщуватися 
в місцях найбільшого скупчення туристів [20]. 

Розглянувши детальніше діяльність туристичних 
інформаційних центрів міст України, можна стверджу-
вати, що їх основною метою є поширення інформа-
ційного матеріалу про туристичні можливості та ре- 
сурси місцевості. На нашу думку, відкриття мережі 
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турінфоцентрів суттєво вплинуло на системний розви-
ток сфери туризму та рекреації в Україні. Отримуючи 
більш повну й точну інформацію, туристи можуть ра-
ціональніше планувати відпочинок, а туристичні за-
клади — ефективніше організувати свою роботу. Так, 
основним результатом діяльності туристично-інфор-
маційного центру м. Дрогобича є збільшення турис- 
тичного потоку з 20 тис. осіб в 2016 р. до 35 тис. у 
2017 р. Це свідчить про те, що туристичні ресурси  
міста постають для споживача як сформований прива-
бливий туристичний продукт [17, с. 430]. Місто Запо-
ріжжя протягом одного сезону відвідало близько 300—
400 тис. осіб. Планується, що після трьох-п’яти років 
роботи ТІЦ місто відвідають близько мільйона турис-
тів. 

Висновки. Таким чином, створення мережі ТІЦ та 
їх взаємодія з іншими регіональними центрами — один 
із важливих напрямів підвищення ефективності та 
вдосконалення системи управління розвитком ту- 
ризму в Україні, який сприятиме системному розвитку 
сфери туризму й рекреації регіонів, адже надає мож-
ливість отримання доступної інформації про турис- 
тично-рекреаційний потенціал в Україні. Це, у свою 
чергу, сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
туристичної галузі, оскільки якісна та своєчасно отри-
мана інформація стимулює попит на туристичні по- 
слуги. Але без організаційної та фінансової підтримки 
з боку місцевої та державної влади довгострокові про-
екти в цій сфері неможливі. В умовах недостатності 
державного фінансування для багатьох галузей дійсно 
стає державно-приватне партнерство, яке дозволяє 
об’єднати зусилля партнерів та розподілити відповіда-
льність та ризики інвестування. Розвиток національної 
мережі ТІЦ допоможе покращити управління та регу-
лювання туристичної діяльності як на державному, так 
і місцевому рівнях, що має привести до збільшення 
туристичних потоків в Україні, підвищення конкурен-
тоспроможності країни на світових ринках, покра-
щення добробуту населення та зростання національної 
економіки. 
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AGILE ТА SCRUM В БУХГАЛТЕРІЇ 

Прозорість, контроль, відчуття прогресу, легка  
і неформальна передача завдань — це вірні супутники 
гнучких методологій. Є компанії, що багато років пра-
цювали і звикли до тих переваг, які дарує Agile. Коли 
вони почали робити програми автоматизації процесів, 
велика частина яких — це оффлайнова робота бухгал-
терів, юристів і бізнес-аналітиків, перше питання, 
яким вони задалися: «Чи буде Agile працювати в бух-
галтерській компанії?» І треба зауважити, так, але 
перш їм довелося докласти чимало зусиль. Мета авто-
рів — донести можливість застосування Agile в важких 
сферах діяльності, як-от — бухгалтерський облік. 

Agile — це гнучка методологія розробки (англ. 
Agile software development). Являє собою революційну 
концепцію, в рамках якої виконується розробка про-
грамного забезпечення. В рамках даної концепції іс-
нує кілька методик. Всі ці методики мають на меті мі-
німізацію ризиків, досягається ця мета розробкою 
(проектуванням) короткими ітераціями [1]. 

Так було, поки група новаторів не вирішила змі-
нити ситуацію повністю. Вони спостерігали за тим, як 
працюють успішні команди: чи не зриваючи терміни і 
отримуючи саме той результат, який планували. Ви-
явилося, що успіх полягав в гнучкості процесу. 

Висновки, які були зроблені, допомогли створити 
«Маніфест гнучкої розробки програмного забезпе-
чення». До нього увійшли всього чотири пункти, але 
вони повністю змінили процес. 

Маніфест гнучкої розробки ПЗ: 
1. Люди важливіше інструментів.
2. Якість продукту важливіше документації.
3. Взаємодія з замовником важливіше контракту.
4. Готовність до змін важливіше встановленого

плану. 
Ці чотири пункти стали основою для появи Agile, 

гнучкого процесу розробки програмного забезпе-
чення. Пізніше були створені 12 принципів, які і зараз 
використовуються в будь-який agile-методології. 

12 принципів Agile: 
1. Головне — гарне ПО і задоволений замовник.
2. Готовність до змін у будь-який момент.
3. Повністю робоче ПЗ — якомога частіше.
4. Зустріч команди — найкраще для обміну ін-

формацією. 
5. Замовник та команда розробки повинні пра-

цювати разом і т.д. [2]. 
Є й інші, де скрам-мітинги бувають не тільки у 

розробників і дизайнерів. Бухгалтери, юристи, бізнес-
асистенти і навіть господарський персонал проводять 
десятихвилинні стендапи вранці і ввечері, планують 
двотижневі ітерації, використовують стікери, вайт- 
борди і всю супутню атрибутику стильних, модних, 
молодіжних практик. Але все це не має ніякого прак-
тичного сенсу, якщо у людей немає чіткого розуміння, 
які переваги їм дає цей підхід. Це твердження, до речі, 
справедливо і для IT [3]. 

Рис. 1. Цілі застосування Agile та їх досягнення [5] 

Важливо зазначити роль Scrum не тільки для ІТ  
і бухгалтерії. Вибірка дослідження ScrumTrek більш 
ніж репрезентативна: майже 800 представників ма- 
лого, середнього та великого бізнесу (в приблизно  
рівному співвідношенні) з більш ніж 50 міст. 61% 
респондентів — менеджери проектів, миддл-ме- 
неджери, скрам-майстри та інші керівники; 21% від 

цього сегмента — топ-менеджери і власники підпри-
ємств. Більше половини респондентів (68%) або пра-
цюють в IT-компаніях, або активно залучені в процес 
розробки програмного забезпечення, проте відсоток 
респондентів, ніяк не пов'язаних з інформаційними 
технологіями (32%), досить великий. Майже половина 
цих респондентів (40%), як і можна було припустити, 
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працюють в страхових і фінансових організаціях, у 
тому  
числі в банках, які часто називають головним драйве-
ром застосування agile-підходів в останні кілька років 
[4]. 

Більш несподіваним результатом стало те, що 
13% респондентів, що не мають відношення до IT, за-
йняті в важкій і легкій промисловості — нової для agile 
сфері, однак застосування гнучких підходів в ній на-
бирає обертів стрімкими темпами. Ці результати під- 
тверджують тезу про те, що, хоча agile-методології  
і виникли всередині IT-сфери, але вони вже давно ви-
йшли за її межі [5]. 

Як бізнес-аналітику великої ювелірної компанії, 
що також виходить за межі України, було важко прак-

тично застосувати Scrum як у бухгалетрії так і у ІТ під-
розділі, проте ефективність методології дійсно вражає. 
На початку реалізації проекту з впроваждення Scrum 
кількість заявок у ІТ відділ сягала 300 та інколи  
більше. Це могло залежати від сезонності, від зміни 
кадрів у магазинах та керуючих, проте важливо було 
привчити організацію до зручного способу ведення 
обліку звернень до ІТ (як перший етап).  

Було створено платформу для працівників мага-
зинів на базі Jira, де кожен працівник міг зробити за-
явку на коригування неправностей системи, звідти ін-
женер забирав собі дане звернення, опрацьовував 
його, проставляв кількість годин і закривав заявку. Да-
ний процес потрібно було візуалізувати для топ-ме- 
неджменту, тому скориставшись Power BI отримали 
дійсно вражаючі результати (рис. 2). 

Рис. 2. Візуалізація досягнень на прикладі PANDORA 

Класичні начальники створені для контролю і ре-
пресій. Якщо ж колектив складається з захоплених 
професіоналів, яким довіряють і які займаються без-
посередньо створенням цінності, то їм не потрібен на-
чальник-наглядач з красивим, але марним титулом [5]. 
Навколо цих ключових принципів Scrum створені рі-
зні інструменти, що допомагають досягати мети в мі-
німальні терміни, з високим рівнем передбачуваності, 
за мінімальною ціною.  
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КУЛЬТ-ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ  
ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВУЛЬГАРИЗМУ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ  

ТА ПОШИРЕННЯ ФЕЙКІВ В ЗМІ АБО 
ВАЖЕЛІ ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ДЕРЖАВІ 

Вступ або Актуальність проблематики. Загально ві-
домо, що українська мова належить до наймелодійні-
ших мов світу. Тим часом, в окремих регіонах України 
у більшій мірі культивується російська та, негласно 
пропагується, так званий, суржик. В силу відомих об-
ставин, маємо приклади коли за публічне викорис-
тання української, в окремих регіонах, від прихильни-
ків «общепонятного» та «руского міра» можна отри-
мати штовхана у спину, по голові, і навіть… по зубах. 
Власне там, розквітає вульгаризм, кримінальний 
сленг, інші негативні мовні явища, які як іржа поши-
рюються у виробничу та управлінські сфери. Виникає 
запитання, звідки така жорстокість, ненависть до 
українського? Може від тупості, обмеженості, невігла-
ства, а може через відсутність ідеології?  

Як показали соціологічні дослідження, - від на-
званих чинників, та в першу чергу від «попуститель- 
ства» відповідальних за це державних органів влади та 
органів місцевого самоврядування на місцях? 

Літературний відступ: У Західній Україні до москов-
ського «визволення» (1939 р) найстрашнішими, найприк-
рішими словами під час сварок були: «грім би тебе побив». 
Визволителі привнесли чи можливо «збагатили» нашу 
мову вульгаризмами у всіх сферах суспільного життя на-
віть у царині що стосується святого, - матері, яку сло-
весно принижували при потребі і без потреби. Не ви- 
падково в СРСР виник анекдот про використання у ре-
монті машин, універсального інструментарію до якого 
належали лише молоток, зубило і ще там якась…. 
«мать», яку згадували і вона… «зґвалтована» дуже до-
помагала ремонтнику, коли з похмілля ремонтуючи 
авто, молотком вдаряв собі по…пальцях.  

Необхідно сказати, що насправді російська мова 
складає більшість лексики українського сленгу через 
те, що є другою за вжитком в Україні. Тому багато слів 
з російського сленгу перейшло до українського. Серед 
таких слів хочемо згадати: прикольно, кльово (чу-
дово), класний (чудовий), кумарити, лох - жаргонний 
вислів, що означає простака, який дозволяє себе об-

манювати, потенційну жертву злочинця, парити (на-
бридати), бабулєсики (гроші), чувачок (людина), ша- 
рити (розуміти), пацан (хлопчик), офігєть (очманіти), 
і багато інших, які інколи мають не лише неодно- 
значне, а й непристойне, і навіть вульгарне та прини-
зливе значення. 

Довідково: Вульгаризм (лат. vulgaris — брутальний, 
простий) – у стилістиці художнього мовлення – не 
прийняте національною літературною мовою, неправи-
льне, побутове або іншомовне слово чи вираз.  

Вульгарні слова часто вживають письменники за-
для надання творові особливого, побутового колориту 
чи характеристики низького культурного рівня зобра-
жених у ньому персонажів. Подеколи притаманній  
певній літературній течії, як, наприклад, «котлярев-
щина» чи авангардизм. Вульгаризм спостерігається 
найчастіше в сатиричних та гумористичних жанрах, 
однак він трапляється і в ліричних творах. 

Вживання вульгаризмів було характерною озна-
кою багатьох важких виробництв у тоталітарний пе-
ріод. 

Крім цього, як відомо народження держави,  
посттоталітарного періоду, як правило, відбувається за 
волею людей і теж супроводжується розмаїтими нега-
тивними явищами інформаційного характеру серед 
яких пліткарство, поширення фейків, чуток ін., що є 
складовим елементом гібридної війни, яку розв’язали 
російські шовіністи. Успішність її розвитку, у значній 
мірі, залежить як від мудрості керівництва держави, 
так і від державної ідеології яку вона проводить, рівня 
свідомості населення, його професійних якостей,  
патріотичних переконань та порядності. Через те одні 
держави хоч і не великі та мають авторитет, силу  
і вплив на міжнародну спільноту. Інші в силу згаданих 
чинників хоч і великі та насичені протиріччями, роз-
виваються не ефективно. 

Як відомо, вирішення проблем культ-освітнього 
характеру в сфері управління, як засобу попередження 
вульгаризму у взаємовідносинах та фейків в ЗМІ, 
сприяє підвищенню культурного рівня продуктивних 
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сил, посиленню економічної безпеки в державі й на-
лежить до компетенції спеціальних органів держави. 
Тим часом, соціологічні дослідження та опитування 
громадян, зокрема Західного регіону дозволяють, на-
приклад, роздумувати про те, якими фейками, пліт-
ками та чутками супроводжувалися президентські ви-
бори. 

При соціологічному вивченні дискусії з цієї теми 
вдалося встановити що серед громадян існує цілий ряд 
своєрідних сленгів. Насправді, три «Б» чомусь не пе-
реходять в три «П». Байдужість, бездарність, банди-
тизм не завжди трансформуються в патріотизм, про-
фесіоналізм, порядність. Частіше буває навпаки.  

Наприклад, на даний час свідомо ігнорується, ні-
велюється і не виконується освітньо-виховна функція 
держави, яка могла би у значній мірі попереджувати 
негативний вплив вульгаризму, фейків та пліток на су-
спільство. Не відбувається формування державної  
ідеології, яка суттєво впливає на формування свідо- 
місно-патріотичних показників розвитку молодого су-
спільства. Населення позбавленого оптимізму і … пе-
рспективи… Учені стверджують, що у державах де від-
сутня ідеологічна робота число самогубств на 30% 
вище від тих держав, де люди мають надію на краще 
майбутнє. 

Наші партійні, державні, громадські лідери і на-
віть окремі духівники, дуже далекі від самопожертви 
легендарного Мойсея, який протистояв дикунству  
і вивів свій народ з Єгипетської неволі.  

Цей перехід затягнувся на роки і триває до сього-
дні. Власне у нашій державі найяскравіше проявля-
ються ці негативні якості суспільства. Як позбутись 
цих негативів? 

В такому глибинному середовищі лицемірства, 
брехні, підступності для наведення порядку, Мойсея 
мабуть не потрібно, бо російська агресія не Єгипет-
ська неволя. Достатньо лише організувати життя для 
народу за принципами: керівництво у державі — 
взірець гуманізму і культури, закон - кара, а політикам 
жити за принципом: обіцянки, зобов’язання — кримі-
нальна відповідальність за їх не виконання. До речі 
майже за цими самими принципами виховують свій-
ських тварин і звірів, за такими ж, але завуальованими 
принципами виховується високо свідоме суспільство. 
Порушив усталене правило чи закон — справедливо 
поніс покарання. Принципи зрозумілі. Зрозумілі на- 
слідки. Та це лише вершина айсберга що таїться в ук-
раїнській суспільно-океанській товщі, де століттями 
триває боротьба добра і зла.  

Таким чином поширення вульгаризму, фейків, 
розмаїтих пліток та чуток, не наближує нас до ЄС, а 
навпаки є небезпекою та не сприяє військово-полі- 
тичній та економічній стабільності в Україні.  

Зокрема фейки, чутки, пліткарство мають нега- 
тивні економічні результати. Їх провокують акції про-
тестів і непокори, які часто відбуваються не коректно, 
не логічно, необґрунтовано? Скажімо, чому розлюче-
ний натовп вимагаючи задоволення своїх вимог пере-
криває автомобільну дорогу чи залізницю? Чим зави-
нили пасажири перед протестуючими? Чому терори-
сти, які хочуть звернути увагу на свої проблеми беруть 
у заручники невинних людей? Чому в знак протесту 
відбувається публічне зрізування (бензопилою) у Ки-
єві громадсько-політичною течією «FEMEN» меморі-
ального Хреста що був встановлений на пам’ять голо-
домору і політичних репресій? Чим і кому муляють очі 

пам’ятні знаки безневинним мільйонним жертвам. 
Хто так хитро поширює вульгаризм, маніпулює фей- 
ками, плітками та чутками, для нагнітання напруги у 
суспільстві, кому це вигідно? 

Хіба немає засобів впливу безпосередньо на ви-
нуватців цього чи іншого лиха, явища, становища, ан-
тисоціальних, антисуспільних дій?  

Багато з цих випадків, серед яких поява чуток, 
фейків та пліток пояснюється інформаційною необіз-
наністю, слабкою виховною роботою, відсутністю дер-
жавної ідеології інше.  

У функціях держави знаходять свій вираз і кон- 
кретизація її історичної сутності і соціальне призна-
чення. (Вади в їх виконанні ведуть до виникнення не-
гативних наслідків у суспільному житті, які на пер-
шому етапі провокують згадані акції протестів. Потім 
відбувається мобілізація реакційних до демократичних 
засад держави сил (п’ятої колони), побоюючись втрати 
контролю за процесами відбувається переорієнтація на 
рейки становлення тоталітарного режиму. 

Довідково: фейк — це слово іншомовного по- 
ходження (від англійського Fake), що означає підробка, 
фальсифікація. Спершу даний термін почав вживатися 
в мережі інтернет, а потім почав широко використову-
ватись і у повсякденному житті (Інтернет ресурс). 

Як відомо, фейк — це спеціально створена но-
вина, подія чи журналістський матеріал, який містить 
неправдиву або перекручену інформацію, що дискри-
мінує як певну людину чи групу осіб в очах аудиторії, 
так і цілого суспільства. 

Фейки є різними за формами, методами передачі, 
змістом. За методом поширення фейки є: масмедійні 
фейки (які створюють спеціально для ЗМІ і через них 
поширюються) і мережеві чутки (коли поширюють чи-
юсь видумку через соціальні мережі). 

За формою: фотофейк, відеофейк і фейковий жу-
рналістський матеріал. 

Довідково: чутка, плітка — це повідомлення, яке 
виходить від однієї або більше осіб, про деякі події, що не 
мають офіційного підтвердження, усно і передається в 
масі людей від однієї людини до іншої (Інтернет ресурс). 

Власне вони, обставини висунули на перший 
план потребу перегляду існуючих підходів стосовно 
попередження вульгаризму, чуток, фейків, пліток в 
контексті, підвищення рівня економічної ін. В зв’язку 
з цим, існує потреба вивчення досвіду боротьби з цим 
явищем, аналізу літературних джерел з досліджуваної 
проблематики, розробки новітніх методологічних та 
методичних основ формування нової парадигми роз-
витку економічної безпеки держави з врахуванням 
цих, на перший погляд, маловажних чи другорядних 
чинників, які і обумовлюють актуальність та своєчас-
ність проблематики.  

Аналіз літературних джерел з досліджуваної про-
блематики. Вивчення організації культ-освітньої ро-
боти у сфері управління, як засобу попередження  
вульгаризму, фейків в ЗМІ та посилення економічної 
безпеки в державі показує, що ця сфера залишилася за 
полем зору не лише вітчизняних учених, а й відпові-
дальних від держави осіб і служб. Найбільше «подвер-
жена» цьому негативному явищу молодь. Вона завжди 
була і залишається дуже «падкою» на такі вульгаризми 
та нові, не цілком зрозумілі слова. То тут, то там чу-
ємо: окей …привіт чувак… Пацани, що скажеш такі 
собі молоді безтурботні люди. Одне слово, — 
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шантрапа… і т.п. При тому все частіше такі висловлю-
вання чуємо з державних і публічних трибун. 

Розвиток у культурі спілкування цих негативних 
процесів заставляє задуматись не лише науковців, а і 
всіх не байдужих людей. 

З цікавістю дивлюся по програмі «1+1», нові екс-
прес-уроки української в новому сезоні “Сніданку з 
1+1”, Олександра Авраменка (відбувається з поне- 
ділка по п’ятницю, щодня). В Інтернеті закликають: 
«Приєднуйтеся! З нами вивчати мову легко й цікаво!». 
З ним насправді вивчати мову легко й цікаво! 

Тим часом набуття знань з української мови у се-
редовищі де явно і неявно агентами впливу «росій-
ского світу» засівається, так званий, «інтернаціона-
лізм», - не просто. 

Сучасна неоімперська геополітична доктрина, 
здійснює чергову спробу орієнтації російськомовного 
населення в Україні стосовно ідейних основ існування 
та розвитку суспільства через формування симбіозу 
сприйняття історичного минулого та перспективного 
бачення майбутнього в пошуку нової моделі ідеоло- 
гічного наповнення національної ідеї нової…Росії. 
Цьому агресивному процесу в Україні необхідно  
активно протистояти всіма засобами. 

У зв’язку з цим, необхідно системно позбуватися 
в т.ч. вульгаризмів, особливо тих, які принижують 
людську гідність, та які нам історично, системно і ме-
тодично нав’язують прихильники печерного неоімпе-
ріалізму: «…какая разніца, на каком язике, ліш би че-
ловек хороший бил…», а цей человек в «обіході» вико-
ристовує слова, що пропагують погрози і знущання не 
лише над особистістю, а і над твоєю матір’ю. Історія 
України пам’ятає, це ще з часів татаро-монгольских 
набігів… Інколи нам підкидають, справді, як лохам, 
темній масі словечка якими маніпулюючи принижу-
ємо себе і свій народ. Хотілось би відчути у цій сфері 
культурного розвитку більш дієву роботу міністерств 
культури, освіти, державних органів влади, та місце-
вого самоврядування, духовенства, громадськості ін.  

Вірус вульгаризму, невігластва видалити дуже не 
просто, що прослідковується у «письменницько-жур-
налістських» спробах Надії Савченко. Потрібно ска-
зати, що пише вона «нормально», і могла б отримати 
добрі оцінки читачів за свою творчу працю, якби не 
використовувала у своїй мові солдафонський жаргон, 
чим принизила не лише у собі жінку, а й українську 
культуру. 

Тим часом давайте розглянемо лише окремі пер-
лини українського молодіжного сленгу в т.ч. і ті слова 
які згадували раніше. 

Довідково: Згідно з Вікісловником, - «пацан» хлоп-
чик, дитина чоловічої статі. Гопник представник про-
шарку російської молоді, близькою до кримінального ви-
міру. Пацан (англ. The Kid). В даний час чомусь набуває 
популярності. Надійний пацан. Геройський сенс: пацан 
шо надо! Наприклад: Ніштячний пацан. Хоча насправді 
походить від слова «поц», що означає на івриті буквально 
маленький (недорозвинутий) дітородний орган у чолові-
ків (Cловник сучасної лексики, жаргону і сленгу). 

Тим часом, розвиваючи власне єврейську версію 
«Пацан» - як маленького «поца», ймовірно, це найпо-
ширеніша і найбільш образлива для справжніх паруб-
ків версія. І до неї схиляється більшість лінгвістів. Хто 
не знає, слово «поц», найпоширеніша лайка в єврей-
ському середовищі Східної Європи. З івриту воно пе-
рекладається як «статевий член». Відповідно, слово 

«поцан» (яке потім перетворилося в «пацан») означає 
недорозвинений дітородний орган. Термін цей завдя- 
ки представникам одеського кримінального світу ні-
бито поширився по СРСР. Від тоді у кримінальному 
середовищі стали називати молодих, недосвідчених 
злодіїв та безпритульників, а сьогодні це надійні, нев-
томні, дієві… одне слово пацани. 

Наступним найвідомішим сленговим висловлю-
ванням розмовної мови, є слово «Чувак». Сучасна мо-
лодь вживає цей термін для позначення чоловічого  
і жіночого «Чувіха» населення. Не впевнений чи хто 
колись замислювався про його суть. Тим часом існує 
кілька варіантів походження цього слова.  

Довідково: Чува́к (англ. dude) — розмовний сленг, що
означає «молодий чоловік», «парубок», «юнак». Нефор- 
мальне звернення до особи чоловічої статі з позитивним 
відтінком, популярне в молодіжному оточенні. Відповід-
ною формою жіночого роду є «чувіха». 

Перший варіант. Дослідники припускають, що це 
слово виникло в 60-х роках 20 ст. Це слово було запо-
зичене від циганського слова "cavo" що в перекладі 
означає «свій хлопець». Немає ніякого сумніву, що ци-
ганські слова і мовні звороти увійшли не тільки в ро-
сійську культуру, а й в культуру багатьох інших країн. 
В англомовних країнах слово «chav» перекладається, 
як «хлопець з вулиці». Якщо ми подивимося в англо-
російський словник, то там можна знайти переклад те-
рміна «chav», як «гопник». Оскільки безліч циган міг-
рувало до Іспанії, то і там циганська мова залишила 
безліч слідів. Наприклад слово "chaval" перекладається 
як «хлопчик». 

Другий варіант. Є думка, що поняття «Чувак» по-
ходить від слова «chew», яке було запозичене з англій-
ської мови і означає "хіпі". Дослівно термін "chew" 
можна перевести, як «жувати». Це натяк, на те, що 
«хіпі» були великі любителі пожувати «жувальну  
гумку». Саме в 60-ті роки жувальна гумка стала шви-
дко набирати популярність в молодіжному середо-
вищі.  

Третій варіант. Є ще версія, що термін «Чуваки» 
бере свій початок від слова чуваші, тобто від корінного 
населення Чувашії. Безумовно версій виникнення  
терміна «Чувак» сила-силенна, що не виключає шу-
лерства на цій темі. 

Виявляється, що є ще й інший переклад, про 
який чомусь ніхто не хоче згадати. Виявляється, що 
чувак - це у перекладі, знову ж таки з івриту, не що 
інше як кастрований баран! Кастрований кінь - 
(рос.- мерин), бик - віл, кабан - російською боров, а 
українською свиня, півень - каплун, а курка (можна  
і так) - пулярка (Інтернет ресурс). 

До речі, що означає слово «шулер», що більш до-
тично до економіки та управління? Якщо ви вивчали, 
іноземну мову, то напевно були вражені не тим, як 
будуються чужі словосполучення і речення, нюансами 
вимови, а тим, що ви можете зустріти велику кількість 
слів, які ви знаєте з власної мови. Наприклад, якщо 
ви знаєте німецьку, то вам відомий термін «schuler», 
вимовляється як «шулер», що в перекладі на україн-
ську мову означає «школяр». Викликає безсумнівну 
здивування, чому таке звичайне, я б навіть сказав на-
ївне слово, в російській розмовній мові має зовсім ін-
ший зміст. 

Справа в тому, що слово «Шулер» до німецької 
мови не має ніякого відношення. Цей термін був за-
позичений з польської розмовної мови в 19 столітті. 
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Поляки словом «szuler» називали карткового шахрая. 
Дослідники так само висловлюють ще одну версію по- 
ходження терміна «Шулер». На їхню думку це поняття 
було запозичене з чеської мови «ula», що в перекладі 
на російську означає «обманщик».  

Олександр Авраменко закликає: Зберігаймо у  
чистоті українську мову. Ми додамо: «Чисто не там, де 
прибирають, а там де не смітять». Уникаймо покручів, 
відмовляймося від вживання пропонованого нам 
сміття. Розмовляймо нашою, рідною, мелодійною, хай 
слухають і заздрять нам, бо не мають такої як ми, а 
може ви не українці, а поцани, чуваки і шулери, що 
лінуєтесь згадати хто ви і з якого кореня пішли? 

Практичне оцінювання означеної проблематики 
в науковій літературі розглядаються не лише через 
призму стабільної ситуації в політичній, економічній, 
військовій та інших сферах, а і контексті організації 
розмаїтих фейків поширенню пліток у контексті анти-
державних змов. Власне міркування з цієї теми зумо-
вило застосування наративних підходів до цієї теми.  

Довідково: Наратив: (англ.) Осмислення суспільних 
явищ, процесів, роздумування над ними та розповідь про 
них.  

Розвиток у культурі спілкування цих негативних 
процесів заставляє задуматись не лише управлінців, а 
і всіх не байдужих людей. 

Отже, питання пошуку шляхів попередження  
вульгаризму, поширення чуток, пліток та фейкової ін-
формації що негативно позначається на ефективності 
виробництва, фінансовій стійкості, психологічній ста-
більності громадян України, діяльності господарських 
суб’єктів. Необхідно відзначити що ця проблематика 
частково висвітлена в працях українських і закордон-
них учених. Зокрема дослідженню теорії економічної 
безпеки, інституціональних аспектів економічної  
безпеки присвячено праці вітчизняних вчених: О. Ба-
рановського, Ю. Бараша, І.Бінько, Т. Васильцива,  
О. Вівчар, О. Власюка, В. Геєця, О. Гненного, Л. Го-
ловкової, А.Гречко, А.Гриценка, В.Диканя, М. Єрмо-
шенка, Я. Жаліло, В. Компанійця, Л. Малюта, А. Мо-
мота, В. Мунтіяна, С. Мямліна, І. Назаренка, А. Олій-
ника, Г. Пастернак-Таранушенка, О. Пасхавера,  
Д. Прейгера, П. Пригунова, О. Пшінько, І. Рекуна,  
В. Сичова, З. Стаховяка, О. Сороківська, Г. Сукру-
шева, В. Тарасевича, А. Ткача, К. Утенкова, В. Фран-
чука, А. Шастітко, В. Шлемко В. Якубенка та інших.  

Серед зарубіжних вчених дослідженню цієї кате-
горії приділяється увага у роботах О. Вільямсона,  
О. Іванова, М. Кастелса, Р. Коуза, Д. Норта, Є. Олей-
никова, Р. Седегова, Е. Тоффлера, Ф. Фукуями,  
Д. Ходжсона та інших [1-17]. 

Тим часом проблематика впровадження культ-
освітньої компоненти в сферу управління, як засобу 
попередження вульгаризму і фейків в ЗМІ та поси-
лення економічної безпеки в державі, як чинника по-
рушення суспільного спокою та розхитування суспіль-
ства і послаблення національної економіки залиши-
лася за полем зору згаданих науковців.  

Мета та завдання статті. Метою статті є соціоло-
гічне дослідження культ-освітньої компоненти у сфері 
управління, як засобу попередження вульгаризмів, 
фейків в ЗМІ та посилення економічної безпеки в дер-
жаві, використання на сучасному етапі як чинника 
підвищення національної безпеки. Розроблення, тео-
ретико-методичних підходів та практичних рекомен-
дацій щодо попередження вульгаризму, поширення 

чуток, пліток, фейкової інформації, за рахунок цього 
посилення розвитку системи національної безпеки 
держави. 

Відповідно до зазначеної мети поставлено такі за-
вдання: 

— уточнити теоретичні положення щодо сутності 
понять: культ-освітньої компоненти в сфері управ-
ління, як засобу попередження фейків в ЗМІ та поси-
лення економічної безпеки в державі, у ланцюзі: «еко-
номічна безпека», «ідеологічна безпека», «національна 
безпека»; 

— удосконалити інституціональну матрицю впро-
вадження культ-освітньої компоненти в сферу управ-
ління, як засобу попередження фейків в ЗМІ та поси-
лення економічної безпеки в державі, розвитку безпе-
кової компоненти держави та визначити у ній місце; 

— сформулювати та розкрити зміст інституціо- 
нальної парадигми розвитку культ - освітньої компо-
ненти в сфері управління, як засобу попередження 
фейків в ЗМІ та посилення економічної безпеки в дер-
жаві, національної безпеки з врахуванням цих нега- 
тивних явищ; 

— розвинути методологічний дискурс ґенези пе-
ретворень в державній ідеології та її вплив на підви-
щення рівня відповідальності за економічну безпеку; 

— розробити науково-методичний підхід до оцін-
ки загроз національній безпеці від означених чинни-
ків; 

— визначити стратегічні напрями боротьби з 
цими моментами, безпечного розвитку України та 
проаналізувати її рівень; 

— сприяти розробці та теоретичному обґрунту-
ванні моделі адаптації інформаційних технологій Ук-
раїни до стандартів Європейського Союзу та форму-
ванню ідеологічної концепції стратегічного управ-
ління системою національної безпеки; 

— удосконалити діючі інститути безпеки і допов-
нити правила національної безпеки держави перелі-
ком заходів з нейтралізації фейків, пліток та чуток по-
передження вульгаризмів; 

— сформувати модель ефективного застосування 
сучасних інформаційних засобів за рахунок впро- 
вадження розроблених інтегральних показників; 

— удосконалити методичний підхід та обґрунту-
вати систему показників інтегрального оцінювання  
рівня національної безпеки з врахуванням згадуваних 
чинників;  

— удосконалити систему управління інформацій-
ного забезпечення з врахуванням координації діяльно-
сті підприємств формуючих інформаційні технології. 

Виклад основних положень статті. Треба визнати, 
що на даний час інформаційний простір з Півночі та 
Сходу наповнюється в основному антиукраїнською 
пропагандою. Для чого широко використовуються не 
лише фейки, а й елементарне поширення серед насе-
лення розмаїтих негативних чуток та пліток. Спрово-
ковані, цими засобами конфлікти з сусідами, що 
тільки почали налагоджуватися рецедивно з ініціативи 
Росії виникають знову і знову.  

Можливо, на перший погляд, так, але насправді, 
байдужість, бездарність, бандитизм є не лише інстру-
ментом досягнення шизофренічних цілей регіональ-
них та світових верховод, а і малоосвічених україн- 
ських громадян. Нова хвиля хворих шизофренією вер-
ховод та схиблених на цьому істориків і політиків на-
віювали народові їх геніальність та таланти… Тут, як 
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приклад, жорстоких дій кровавих загарбників, варто 
привести «талановитих» «собірателей» російських зе-
мель, які нині верховодять на Донеччині та Луган-
щині...  

Час усьому лік. Немає сьогодні могутності на-
роду, чи навіть культурної цивілізації майя, нема ї їх 
загарбників іспанських конкістадорів. 

Нині Україна вступила у новий, оригінальний 
етап свого розвитку. Випробувати себе хочуть молоді 
політики.  

Великий глобальний псевдо патріот Росії, В. Пу-
тін який майже нічого не зробив для цивілізованості 
Росії, словом і ділом, підступністю і брехнею шкодить 
нескореній Україні, поливає її дьогтем і власною  
жовчю, за прагнення до свободи та своєї незалежності, 
раптом заявив що в нашій державі панує антисемі-
тизм, відбувається ущемлення рускоязичних і ще 
всяка інша маячня. 

Звичайно що його дії можна трактувати по різ-
ному. Російський народ усвідомлює що він великий, а 
йому брехливі ЗМІ ще навіюють розуміння, що Путін 
агресією до України хоче зробити його ще більшим. 
При тому вбиваючи українців та рускоязичних на 
Сході він хоче відтворити історичну справедливість, 
повернути в (гром. висл.) імперське стойло «заблуд-
ших» українців. Насправді, за цими примітивними ді-
ями, він хоче відвернути увагу знедолених росіян від 
результатів бездарного керівництва, прикрити агре- 
сивними діями російську біду.  

Серед громадськості існує переконання, що Аме-
рика (США) хоче виконати свої гарантійні зо-
бов’язання перед Україною за те, що вона сердечна 
ядерно роззброїлася, а Росія навпаки, хоче підступно 
заволодіти «братньою» територією і чужим, але у ми-
нулому покірним, працьовитим, інтелектуально ак- 
тивним «братнім» народом, який її завжди підживлю-
вав інтелектуально. Для цього Росія не знайшла кра-
щого приводу, як визволити від Бандерівців росій- 
ськомовне населення. Ця іронія не всім і не завжди є 
зрозумілою не лише Європі, а навіть і самим росіянам. 

Апетит зростає підчас їди. Політичні пристрасті 
розпалюються! Російські дипломати шляхом підкупу 
та використання інших засобів будять і мусують давно 
забуті міждержавні територіальні, мовні та політичні 
інтриги з сусідами поляками, угорцями, євреями і т.д. 
і т.п. 

Гібридними засобами, фейками, плітками та чут-
ками агресор на мовному ґрунті прагне поляризувати 
українське суспільство, розпалити міжнаціональні 
протиріччя між українцями та угорцями чи венграми 
в одному регіоні. В іншому з поляками, ще в іншому 
хотілося щоб іскорка пройшла між татарами (та вони 
виявилися мудрішими, ніж про них думали агресори). 
А в центрі було б добре щоб вогнище ненависті ви- 
никло ще й до євреїв. Насправді останні нині дуже яс-
краво засвітилися у керівництві держави. Та коли їх не 
було в Україні??? І де їх не було за історію людства. За 
їх участі розквітали і гинули держави. І в кожному ви-
падку вони гинули і відроджувалися. Тисячолітні про-
роцтва відбувалися, але історія не зупинялася і нічого 
та нікого не вчила.  

Колись журналіст Гонгадзе за опубліковану думку 
про те, що хтось хоче зробити Україну успішною дер-
жавою з 20-ти мільйонами рабів — аграрників у яких 
хитромудро видурять землю, - поплатився життям. 

Його хтось покарав смертю, а народу, нав’язали думку 
про якісь побутові причини його смерті. Чому? 

Довідково: Термін «теорія змови» може бути  
просто нейтральним описом припущення про існування 
змови. Однак «теорія змови» або «конспірологічна тео-
рія» також використовується для визначення жанру 
оповіді з великою кількістю аргументів (не обов'язково 
пов'язаних між собою) щодо існування великих суспільно 
і політично вагомих змов. 

Більшість конспірологічних теорій, ймовірно, є хиб-
ними і не мають достатніх надійних доказів, щоб сприй-
мати їх серйозно. Це піднімає цікаве питання про меха-
нізми їх виникнення і розповсюдження в поп-культурі. 
Соціологи, психологи й експерти фольклору займалися 
пошуком відповіді на це питання починаючи з 1960-х  
років, коли вбивство президента США Джона Ф. Кен-
неді породило безпрецедентну кількість чуток [6-7]. 

Щоправда, проти фейку з євреями, народ запро-
тестував, - який антисемітизм? У нас навпаки, он по-
дивіться, і світ подивився, побачив і навіть почув. Ві-
домий бізнесмен, єврей на весь світ назвав В. Путіна 
дурнем, при тому російською мовою. В свою чергу ро-
сійськомовні громадяни України вражені таким віро-
ломством стали на кордоні з підступною державою — 
агресором захищати свій народ від наруги. Інші само-
стійно організували самооборону, при тому досить  
успішну. 

Колишній Президент України Петро Порошенко 
до останніх днів із-за коректності не наважувався 
«дружню» державу назвати агресором, але після  
успішного опору агресору, у багатьох випадках, добро-
вольцями та волонтерами, заявив: не дозволю мати в 
регіонах «власних, самостійних армій». Як результат 
почала відроджуватися офіційна армія, яка стала його 
гордістю. 

Насправді, мабуть не вірив що сусідньому народу 
(а може у результаті відсутності державної ідеології, — 
власному!) можна так затуманити голову що він заради 
збільшення своєї величі, спровокує, так звану, виз- 
вольну місію і посуне на хохлів (гром. думка). З вели-
кими хочуть возз’єднуватися, а не втікати від них, як 
від скажених. Росія велика за територіальними масш-
табами, за масштабами своєї підступності, за масшта-
бами байдужості до якості життя свого народу, за  
масштабами ігнорування норм і правил міжнародних 
співвідносин. 

Громадськість має своє спостереження за тим, що 
відбувається. Її цікавлять питання чому Президент 
Порошенко не здивувався таким швидким «обраху-
ванням» голосів та їх результатами. Його доброзичли-
вість не мала меж: «стадіон так стадіон», його пове- 
дінка демонструє: я знаю кінцеві результати виборів, 
все іде по плану!  

Може це результат якраз відсутності державної 
ідеології та бездіяльності гуманітарних міністерств Ук-
раїни, а може силовиків? Хоча, які вони силовики, 
якщо не забезпечують оборони держави, захисту гро-
мадянина, справедливості у суспільстві. 

Там де великі гроші там місця для моралі, по- 
рядності, практично не залишається. Нині вже не 
фейками, не плітками, а власне об’єктивною нагляд-
ністю є ці своєрідні вавилони, садиби — замки наших 
можновладців, не лише навколо Києва, а й у містах та 
обласних центрах, численні квартири, дорогущі авто. 
При тому має місце придбання нерухомості майже по 
цілому світу на екзотичних островах ін.  
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Публіцістичний відступ: …а що робити коли необ-
ґрунтовано, на очах всього народу платять премії і за- 
робітні плати у мільйонах гривень… щомісячно. Куди їх 
дівати? Звичайно що вивозити за кордон! Бо тут, на 
місці в Україні можуть наступити зміни і … можуть 
відібрати. Простолюдинам легше, пару тисяч гривень, — 
на хліб і воду можна без гризоти витратити. Дивно, що 
це відбувається при свідомому сприйнятті відомої іс-
тини що з собою на цей світ нічого не візьмеш. На всі 
життя, всіх своїх потомків не запасешся, "… ти по-
рох, — і до пороху повернешся… 

Для розробки заходів з попередження негатив-
ного впливу культ-освітньої компоненти в сферу уп-
равління, як засобу попередження фейків в ЗМІ та по-
силення економічної безпеки в державі, необхідно 
знати систему їх реалізації. Для цього скористаємося 
працею Лідії Орбан-Лембрик [10], яка у своїй роботі 
навела, так звану, класифікацію чуток (рахуй пліток), 
які навіюють апатичні настрої. За експресивним пара-
метром вона виділяє їх такі типи: 

- Чутка-бажання. Мета такої чутки полягає у 
тому, щоб викликати певне розчарування з приводу 
того, що було замислено. Має дві функції, з одного 
боку, він відповідає побажанням людей, і тому підтри-
мує тонус їх соціального існування, з іншого боку, такі 
чутки деморалізують населення, створюючи завищені 
очікування. 

- Чутка-страховище. Переважно там, де зазвичай 
панує тривога, страх, невдоволення власним низьким 
статусом тощо. Дуже шкодить індивіду у виконанні 
своєї соціальної ролі. Зазвичай чутки такого типу ви-
никають в періоди соціальної напруги. Особливого по-
ширення такі чутки набувають у ситуаціях складних 
соціальних і політичних реформ, зміни влади, режиму 
або соціально-політичної системи в цілому. У таких 
ситуаціях з'являється обмежений набір сюжетів, які 
виступають у ролі лякаючих чуток. Деякі з них видо-
змінюються залежно від культурних, релігійних чи на-
ціональних традицій, але основна частина залиша-
ється практично незмінною. 

- Агресивна чутка. Спрямована на те, щоб на-
строїти індивіда на агресивні вчинки. Це деякою мі-
рою є продовження чуток-страховищ. Ця чутка не 
просто викликає негативні настрої і стани, що відо-
бражають небажані очікування аудиторії, а конкретно 
спрямована на стимулювання агресивного емоційного 
стану та поведінкової «відповіді», жорсткої агресивної 
дії. Це можуть бути як міжгрупові, міжетнічні та між-
національні конфлікти. 

Як відомо, інформаційний характер чуток, пліток 
та фейків поділяється на: Абсолютно недостовірні; 
Недостовірні з елементами правдоподібності; Досто- 
вірні чутки з елементами неправдоподібності; Правдо-
подібні. 

Фейки, плітки та чутки не можуть повністю бути 
достовірними, бо інформація завжди має свою мету, 
розрахована на певну аудиторію та зазнає змін від 
того, хто її викладає і поширює. 

Фейки, плітки, чутки поділяються за силою 
впливу на такі: що розраховані на групову думку; які 
викликають поодинокі чи масові антигромадські на-
строї; та такі, що руйнують зв'язки між особами і гру-
пами. 

За цією класифікацією ми можемо побачити як 
саме чутка, фейк чи плітка впливає та стосунки між 

індивідами, тобто якщо фейк, чутка чи плітка є нега-
тивною, вона може руйнувати зв'язки у групі. Та чутка 
яка не несе в собі ніякого емоційного характеру, ні-
яким чином не вплине на групу. 

За виникненням фейки, плітки, чутки поділяють 
на стихійні, тобто ті, які виникли самостійно без ло- 
гічної причини, спонтанно; навмисне сфабриковані, 
ті, які навмисне були створені для досягнення певної 
мети. 

У результаті найчастіше ті плітки, які були ство-
рені штучно, найчастіше поширюються у групі, і мо-
жуть негативно вплинути на неї. 

За обсягом поширення фейки, плітки поширю-
ються на малу кількість людей (групу),та так і на ве-
лику аудиторію [10]. 

Акт передавання інформації та її циркуляції ясно 
показує, що може бути хоча б два індивіда, які взає-
модіють між собою, тим самим передаючи так звану 
конфіденційну інформацію. Пояснити це можна так: 
той, хто отримував інформацію в свою чергу відпові-
дає тому, хто її надавав і в результаті вони взаємодіють 
між собою тим самим створюючи її. 

Також можна виділити двосторонню взаємодію, 
яка може бути короткочасною або довгостроковою. 
Короткочасна це та, яка швидко забувається та майже 
не має ніяких наслідків. Інша ж взаємодія може бути 
пов'язана з такими характеристиками як антагоніст-
ські та солідаристські. Під антагоністськими ми мо-
жемо розуміти як таку, яка здійснює протилежну дію 
(в приклад можна навести те, коли людина (А) гово-
рить якусь плітку про людину (Б), в результаті, людина 
(Б) говорить, що ця інформація про нього недосто- 
вірна і також говорить якусь нову плітку про людину 
(А). 

За інтенсивністю циркуляції фейки, плітки поді-
ляють на продуктивні та непродуктивні. 

«Інтенсивність циркуляції чутки, фейку, плітки 
прямо пропорційна інтересу аудиторії до теми і про-
тилежно пропорційна кількості офіційних повідом-
лень на даний момент та ступеня довіри до джерела 
повідомлення. Це твердження стосується лише змісто-
вих умов виникнення і поширення чуток. Щодо  
функціональних мотивів, то циркуляція чуток полег-
шує міжособистісні контакти, дає їм додатковий  
імпульс». 

За вірогідністю виникнення фейки, плітки, чутка 
несе у собі хибну інформацію, то вірогідність того, що 
вона виникне буде високою. 

У відповідності з соціальними елементами сис-
теми взаємодії П. Сорокін у своїй роботі зазначає, що 
є ще один підхід до розуміння пліток, він є більш  
вільний від ідеологічних стереотипів. Тому він класи-
фікує чутки в залежності: 

- Від кількості і якості взаємодіючих індивідів; 
- Від характеру актів; 
- Від характеру провідників. 
В свою чергу у залежності від їх якості Ольшанс-

кий [9], навів такі приклади: 
- чоловіки більше, ніж жінки, схильні виробляти, 

поширювати і приймати такий вид чуток, як політичні 
новини (офіційні й неофіційні); 

- жінки - пов'язані з зростанням цін, сімейним 
життям, суперництвом, ревнощами; 

- молодь постійно обмінюється відомостями про 
популярних спортсменів, акторів, «зірочок» естради; 
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- старі люди — про розміри пенсій, нові ліки, до-
лях оточуючих тощо. 

Саме оці подібності та відмінності, мають най- 
більший вплив на характер виду комунікації. 

На даний час наукою визначено фундаментальні 
умови, збіг яких робить можливим виникнення плі-
ток, чуток і т.п. серед яких: 

- наявність інтересу масової аудиторії до певної 
проблеми, висока актуальність даної проблеми та її 
зв'язок з життєвими потребами людей. Цікава інфор-
мація має багато шансів бути підхопленою і передава-
тися як плітка, якщо плітка викликає інтерес та може 
налічувати в собі певні потреби які заохочують лю-
дину, то буде попит у суспільстві; 

- незадоволеність відповідних потреб. Життя саме 
повинно породжувати потребу в інформації на деяку 
тему. Вона повинна бути високоактуальною, тобто  
зовсім незадоволеною. За такої умови майже будь-яке 
повідомлення буде заповнювати виниклий інформа-
ційний вакуум і відповідно, користуватися успіхом, 
передаючись у вигляді плітки. Відчуття ж незадоволе-
ності і зацікавленості виникає у людей в двох випад-
ках. Або це різноманітна відсутність інформації на 
дану тему взагалі, або ж це така ситуація, в якій наявна 
інформація не представляється аудиторії надійною. 

Виявлено що у процеси гібридної війни, інших 
агресивних дій вульгаризм, плітки, чутки та фейки під 
час передавання можуть переносити розмаїті транс- 
формації серед яких: згладжування - коли деякі деталі 
упускаються і в результаті ця інформація може бути 
упущена незначима тим, хто її отримав; загострення — 
утворюються нові деталі, які насправді не були при- 
сутні початково, у цьому випадку ця інформація є зна-
чно цікавішою для отримувачів; — уподібнення — від-
бувається наближення початкового слуху до психоло-
гічних, культурних, етнічних особливостей отримува-
чів [ 9].  

Наявність означеної інформації дозволяє виявити 
найважливіші ознаки розвитку трансформаційно-руй-
нівних процесів у державі, сформувати концепцію ор-
ганізаційного механізму виникнення трансформа-
ційно-руйнівних (виробничих) та деградаційних (сві-
домісних) їх проявів та попередження негативних від 
них наслідків. 

Без особливих зусиль можна виявити ознаки або 
передумови розвитку трансформаційно-руйнівних  
і деградаційних процесів у державі спричинених у ба-
гатьох випадках, поширенням вульгаризмів, фейків, 
пліток які поширюються: 

— через засоби масової інформації нав’язування  
фальшивих пріоритетів; 

— призначення на відповідальні державні посади 
не за ознаками професійності, порядності, патріотич-
ності, а за партійними переконаннями, кумівство і т.п. 

— ослаблення контролю та відповідальності за ре-
зультати не компетентного управління; 

— акцентування уваги на розвиток певних нега-
тивних суспільних процесів і явищ, нав’язування сум-
нівних, необґрунтованих процесів ін... [2]. 

Характерні ознаки проявів трансформаційно-
руйнівних і деградаційних процесів у державі і зо- 
крема: спотворення основоположних функцій дер-
жави серед яких управлінська, виховна, юридично-
правова, соціально-захисна, оборонна та ін., які здій-
снюються певними механізмами і засобами; нівелю-

вання провідних функцій держави та визнання її від-
повідальним органом виховної функції серед насе-
лення; посилання у випадку прояву негативних явищ 
на ще більші негативи що мають місце закордоном; 
провокування (за прикладом найближчих сусідів) без-
глуздих процесів. Наприклад згадуване раніше пуб- 
лічне зрізування (бензопилою) у Києві політичною те-
чією «Фемен» меморіального Хреста що був встанов-
лений на пам’ять голодомору і політичних репресій.  

Аналізуючи дії Москви можемо виявити декілька 
напрямів використання вульгаризмівфейків, чуток та 
пліток їх підступно агресивної діяльності. Крім прямої 
агресії у Криму та на Сході, агресор всіма засобами 
старається розхитати суспільну нестабільність і наді-
ється на те, що спровоковані конфлікти переростуть у 
громадянську війну. Ворог на захоплених землях на-
носить непоправної шкоди виробництву (з окупованої 
території вивозять (безсовісно крадуть) суб’єкти гос-
подарювання, руйнують виробництво, дороги, мости, 
житло). Своїми фейковими втручаннями в Інтернет, 
забруднюють інформаційний простір, до речі, не лише 
держави, а і в глобальному масштабі. Здійснюють ди-
версії у фінансовій та банківсько-кредитній системі, 
продають свої енергоресурси одним (щоб здобути при-
хильність) задармо, іншим по завищених цінах ін. і, 
тим самим ще більше викликають до своїх дій непо-
розуміння і навіть ненависть.  

Висновки. Отже, шляхи попередження трансфор-
маційно-руйнівних і деградаційних процесів у державі, 
попередження вульгаризму, викоренення фейків,  
пліткарства активізаціїї виходу суспільства з кризової 
ситуації повинні передбачати удосконалення управ-
ління державою, пошук державної ідеї заради якої не 
лише політики, держслужбовці, а і більшість насе-
лення було готове безоглядно-патріотично підтри-
мати, вироблення прогнозів та планів розвитку націо-
нальної господарки як на поточний період, так і на 
перспективу. Виконавчі органи повинні запропону-
вати організаційно-економічні механізми їх реалізації 
та провайдингу. Така багатопланова мета повинна пе-
редбачати формування відповідного підґрунтя що за-
безпечується реалізацією наступних задач: 

— зміною виборчої системи у Верховну Раду з та-
ким розрахунком щоб у керівництві державою, зако-
нодавчих та виконавчих органах були патріотичні, 
професійні та порядні висококваліфіковані представ-
ники всіх верств, галузей і прошарків суспільства; 

— виробленням державної ідеології та розгор-
тання її пропаганди; 

— розробкою і впровадженням інституційних за-
сад формування Економічної Конституції України яка 
передбачатиме контроль та відповідальність за відпо-
відність державній стратегії розвитку економіки; 

— впровадженням повного регіонального розра-
хунку адміністративно-територіальних одиниць дер-
жави що розв’яже на місцях руки підприємцям для 
проявлення творчої ініціативи у використанні місце-
вих ресурсів [2]. 

Наявність негативних ознак процесу (облік чин-
ників), що призводять чи до трансформаційно-руй- 
нівних і деградаційних процесів дозволяє встановити 
динаміку процесу та вживати відповідних управлін- 
ських заходів для попередження негативних наслідків. 

Як показало вивчення, бур’ян з поля можна ви-
вести, та якщо добрий сусід під різними приводами  
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і без них, явно і тайно, вдень і вночі закидає його у 
чужий город, - це зробити неможливо.  

Отже розв’язання проблеми попередження вуль-
гаризму, пліток, чуток та фейків як одного з напрямів 
розвитку національної безпеки в умовах гібридної 
війни сприятиме не лише стабільності економіки, а  
і забезпеченню спокою у суспільстві. Соціологічні уза-
гальнення та пропозиції виконано у контексті активі-
зації державотворення у рамках її функцій. 

Здійснення функцій держави у цій сфері життєді-
яльності має постійний, систематичний характер і  
відбувається протягом всього часу існування об'єкти-
вно та відповідно обумовлених завдань, що стоять  
перед державою тобто нашою незалежною Україною. 
Реалізація функцій залежить від ряду чинників серед 
яких значний вплив має визначення державної лінії 
розвитку держави, яку виконує безпосереднє її керів-
ництво.  

За сферами діяльності держави її основні функції 
поділяються на: - внутрішні функції, що здійснюються 
в межах даної держави і в яких виявляється її внут- 
рішня політика. Внутрішні функції держави здійсню-
ються в політичній, економічній, екологічній, забез-
печенні та охороні прав і свобод людини, культурній, 
виховній, освітній, науковій, спортивній і пропаган-
дистській, соціальній сферах, підтримки громадського 
порядку та ін:  

Зовнішні функції, що забезпечують здійснення її 
зовнішньої політики.  

Основними формами здійснення функцій дер-
жави є правові та фактичні (організаційні) форми. Го-
ловними правовими формами здійснення функцій 
держави є: правотворча, правозастосовна, правоохо-
ронна, контрольно-наглядова інтерпретаційно-пра-
вова, управлінська та засновницька діяльність. 

Таким чином, для глибокого і всебічного аналізу 
виконання будь-якої функції держави, а особливо 
освітньо-виховної, слід розглядати в контексті змісту, 
форми і методів здійснення відповідного напрямку 
державної діяльності. 

З метою попередження вульгаризму, фейків, плі-
ток за рахунок інформаційної невизначеності, підви-
щення рівня якості інформаційного забезпечення до-
цільно сформувати модель ефективного застосування 
сучасних інформаційних технологій, що включає роз-
винуту систему управління інформацією та методи 
оцінки фактичного та оптимального фінансово-еко-
номічного стану з використанням розроблених інте- 
гральних показників; нові засоби моніторингу і діаг-
ностику економічної безпеки підприємств. 
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НАУКОВЕ-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО  
ПЛАНУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 

ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Источник трудностей не в новых идеях, 
а в том, что старые, на которых 
было воспитано большинство из нас, 
и которые проникли в каждый  
уголок нашего сознания, не отвечают 
действительности Дж. М. Кейнс (1936) 

 
Вступ. В умовах соціально-економічної транс- 

формації народного господарства та українського су- 
спільства в останнє тридцятиріччя (з 1990 року) ево-
люційними поштовхами інституціалізації переваг за- 
гальнолюдських цінностей над класовими у державо- 
творенні України повинні були стати: 

— прийняття Верховною Радою Української РСР 
Декларації про державний суверенітет України (1990 
рік); 

— обрання НАН України положень Концепції 
людського розвитку як основи цивілізаційного про-
гресу (1993 рік); 

— прийняття Верховною Радою України нової по 
відношенню до Конституції Української РСР Консти-
туції України як суверенної і незалежної, демократич-
ної, соціальної і правової держави (1996 рік, ст.1); 

— визначення Урядом показників Індексу люд- 
ського розвитку в якості стратегічного індикатора мо-
ніторингу забезпечення розвитку людських ресурсів на 
період до 2015 року (2006 рік); 

— визначення Урядом системи показників узго-
дження діяльності центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування 
щодо розвитку регіонів (2006 рік); 

— адаптація НАН України з визначенням націо-
нальних завдань  

7-ми  Цілей Розвитку Тисячоліття, обраних сві-
товою спільнотою у 2000 році на період до 2015 року 
(2003 рік); 

— розробка НАН України за дорученням Прези-
дента України і схвалення Урядом Стратегії економіч-
ного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки 
«Шляхом європейської інтеграції» (2004 рік); 

— схвалення Урядом Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організа-
ції влади в Україні (2014 рік); 

— схвалення Президентом України «Стратегії ста-
лого розвитку «Україна-2020», індикатори якої були 
сформовані під зовнішнім впливом (2015 рік); 

— адаптація НАН України з визначенням націо-
нальних завдань 17-ти Цілей Сталого Розвитку, 

прийнятих у 2015 році світовою спільнотою на період 
до 2030 року (2016-2017 роки); 

— затвердження Середньострокового плану пріо-
ритетних дій Уряду до 2020 року (2017 рік). 

В Конституції України людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека стали 
розглядатися як найвища соціальна цінність (ст. 3). Це 
остаточно засвідчило людиноцентриський підхід до 
організації, планування і регулювання життєдіяльності 
українського народу. 

Але, на жаль, нові виклики глобалізації кожного 
етапу державотворення при 5-ти змінах Президента 
України, Верховної Ради України, Уряду України та їх 
територіальних органів влади значно випереджали оп-
тимістичні наміри та практичні заходи переходу до 
стратегічного планування та державного регулювання 
людського розвитку на загальнонаціональному та суб-
національному (регіональному) рівнях адміністра- 
тивно-територіального устрою держави. 

Обрання за основу соціально-економічної транс-
формації народного господарства і українського су- 
спільства англо-саксонської моделі ринкової еконо-
міки навпаки призвело до соціальної стратифікації 
українського народу — диференціації населення кра-
їни на вищі і нижчі класи, тобто до їх незвичайного 
по відношенню до минулого нового соціального ста-
тусу. 

Енциклопедичний розгляд соціальної стратифі-
кації засвідчує що її основою і сутністю є соціальна 
нерівність , що виявляється в нерівномірності розпо-
ділу прав і привілеїв, відповідальності та обов’язків, 
соціальних цінностей, влади, впливу тощо. При 
цьому, новий соціальний статус — це фіксована дифе-
ренціація населення за доходами (економічна страти-
фікація), за причетністю до влади (політична страти-
фікація), за рівнем професіоналізму і знаннями (про-
фесійна стратифікація) [1, с. 346]. 

В Україні в результаті прискореної лібералізації  
народного господарства та цілеспрямованого змен-
шення ролі держави в соціально-економічній транс-
формації від соціалізму до капіталізму почало вини-
кати найнебезпечніше соціальне явище — охлократія. 
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Основними ознаками охлократії соціологічна енцик-
лопедія визначає «демагогію, авантюризм, популізм, а 
також мінливість політичного курсу, непередбачува-
ність, імпульсивність політичних акцій. Охлократія  
максимально спрощує складні суспільні проблеми, часто 
використовує  провокації, розпалює масові пристрасті , 
провокує скандали. Її опорою, як правило, є маргінальні  
і люмпенізовані прошарки населення, незадоволені своїм 
соціальним станом і готові до неконтрольованих дій 
(вбивство, безглузді знищення матеріальних цінностей, 
насильство)" [1, с. 265]. 

Узагальнюючи ознаки і форми прояву охлократії, 
соціологічна енциклопедія констатує наступне її оста-
точне визначення: 

По-перше, — це влада соціально-політичних груп, 
які використовують популістські настрої і орієнтації 
населення у вкрай примітивних формах, що створює 
умови для сваволі і безправ’я у всіх сферах громад- 
ського життя; 

По-друге, — це ситуація безладдя, заколотів, по- 
громів, що спричиняє примітивні прагнення, безглузді 
руйнування, безрозсудні вбивства, нехтування всіма 
гарантіями життя людини [1, с. 265]. 

І на останнє доцільно відмітити, що «важливим 
показником охлократичного стану політичного життя 
стає зневіра людей у здатності влади подолати соціальні 
й економічні проблеми, поява прагнення вирішити труд-
нощі власними силами або стихійними організаціями, го-
товність до стихійних акцій протесту (аж до само-
суду), відмова від участі у голосуванні, в дотриманні  
нормативних вимог у відносинах людини і держави, по-
чинаючи від відмови сплати податків до відмови розра-
ховуватись за комунальні послуги» [1, с. 266]. 

Охлократія (грец. Ochlos — юрба і scratos — 
влада) — це влада юрби ( в українських реаліях — влада 
натовпу, як соціальна хвороба), яка проявляється в 
безглуздості, сваволі, мародерстві, ігноруванні честі  
і гідності людей. Вона домінує у критичні для суспіль-
ства періоди (як правило, у періоди смути і громадян-
ської війни) і закінчується диктаторськими або олі- 
гархічними формами правління. 

В Україні становлення та розвиток охлократії  
відбувався в усі роки незалежності, створивши перед-
умови виникнення в м. Київ двох Республіканських 
Майданів (2005 та 2013 роки), анексії Російською Фе-
дерацією півострова Крим (2014 рік), зовнішнього 
розв’язання громадсько-військового конфлікту на 
Українському Донбасі (Луганська і Донецька області, 
2014-2018 роки), а також неочікуваних результатів ви-
борів чергового, п’ятого Президента України В.О. Зе-
ленського та оновленого «слугами народу» складу  
Верховної Ради України. 

Відновлення в державотворенні та подальший  
розвиток людиноцентриського підходу до укладу та 
способу життєдіяльності українського народу вимагає 
не тільки перегляду англо-саксонської моделі ринко-
вої економіки (з урахуванням результатів реальної 
практики її використання), ай, насамперед, підви-
щення ролі держави в узгодженому стратегічному пла-
нуванні та регулюванні людського розвитку на загаль-
нонаціональному та регіональному рівнях згідно поло-
жень Декларації про державний суверенітет України  
і Конституції України, як основних стриженів держа-
вотворення в Україні. 

Українське чиновництво, олігархічні клани, кру-
пний бізнес та корупційні угрупування повинні усві- 

домити сутність і зміст причин і наслідків, прямих  
і зворотних зв’язків  в логістиці взаємодії держав- 
ницьких категорій «політика», «стратегія», «тактика» 
людського розвитку за ієрархією управління та повно-
цінно сприяти й організовувати позитивні динамічні 
зміни в часі соціальної структури українського су- 
спільства у напрямку створення відчутного прошарку 
середнього класу для подолання бідності населення: 
понад 30% у 2021-2023 роках та 50% у 2024-2027 роках. 

Доцільним стає освоєння зарубіжного досвіду ви-
користання соціальних облігацій для вирішення соці-
альних проблем українського соціума, а також роз- 
робка державою власних механізмів проектно-плано-
вого та програмно-цільового подолання передбачува-
них кризисів ринкової економіки (тобто не тільки за 
порадами зарубіжних експертів і кураторів "так званих 
реформ"). 

Звертає на себе увагу виступ Президента Франції 
Еммануеля Макрона 27 серпня 2019 року (після за- 
вершення саміта G-7 в Парижі) та традиційній конфе-
ренції французьких послів, яка щорічно організову-
ється та відбувається у Елісейському палаці. 

«В поточний момент — підкреслив Е. Макрон — 
ми переживаємо небувалу кризу ринкової економіки, яка 
була придумана в Європі і для Європи, але поступово зби-
лась зі свого шляху в останнє десятиріччя. Як слідує з 
теорії порівняльних переваг і відповідно до того, що ми 
старанно вчили, ринкова економіка нещодавно забезпе-
чувала розподіл багатств і влучно працювала на протязі 
десятирічь, забезпечуючи нечутний в історії людства 
звершення: сотні тисяч людей в усьому світі змогли ви-
братись з бідності. 

Але тепер ці процеси обернулись у зворотному на-
прямку, що веде до соціальної нерівності, з яким мири-
тись більше не можливо. Нова ринкова економіка фінан-
сизацїі і накопичуваного капіталізму формує небувалу со-
ціальну нерівність, яка призводить до глибинних змін і в 
політичному вимірі .В першу чергу, захиталась сама ле-
гетимність цієї економічної організації. Як роз’яснити 
громадянам, що організація — хороша, хоча вони не зна-
ходять в ній свого місця? Крім того, це ставить питання 
збереження рівноваги наших демократій. 

Вся справа в тому, що з XIX століття ми живемо 
у збалансованій системі, в якій особисті свободи, демо- 
кратичні інститути та стабільне зростання середнього 
класу з ринковою економікою були свого ряду триногою, 
яка утримувала цей процес.  Якщо середній клас, який 
являє собою ядро наших демократій, більше не бачить 
себе в них, то у нього виникають сумніви та повністю 
зрозуміла тяга до авторитарних режимів, неліберальних 
демократій або до критики економічної системи. В ін-
шому випадку мова йде про масштабні зміни парадигми, 
про які ми не думали нещодавно» [2]. 

Ставлячи людиноцентриський підхід до розробки 
науково-методичного забезпечення стратегічного пла-
нування та державного регулювання людського роз- 
витку в Україні доречно взяти на озброєння такі по-
ложення  з доповіді Е. Макрона, які мають методоло-
гічний характер та стосуються людини і нових зусиль 
Уряду Франції у гуманітарній сфері. 

«Ми, — нагадав присутнім Е. Макрон, — єдиний 
геополітичний простір, який поставив людину з великої 
літери Л на центральне місце в своєму процесі в епоху 
Відродження, Просвіти та кожного разу, коли нам при-
ходилось переосмислювати себе. Необхідно також пере-
осмислення освітнього, виробничого, соціального і еколо- 
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гічного проекту в нашій країні, що ми і намагаємось це 
зробити. Але ми не зможемо це зробити на одинці, тому 
що хоча соціалізм в історичному плані дійсно не працює 
в одній, окремо взятій країні, гуманізм в окремій взятій 
країні також довго не протримається» [2]. 

«Нам необхідно, — наголосив Е. Макрон, — виро-
щувати плоди в Європі та на міжнародній арені, де про-
явиться послідовність нашого проекту. Саме гуманізм 
лежить в основі плану Уряду — мова йде про нові зусилля 
в гуманітарній сфері згідно проектів в освіті, соціальній 
сфері та охороні здоров’я. Потрібні реформи, які дозво-
лять нам отримати реальний виробничий проект і про-
вести необхідний перехідний процес в екології.  

Я глибоко переконаний, що ми повинні керуватися 
саме цими шляхами» [2]. 

Наведені вирази з доповіді Президента Франції 
перед дипломатичним корпусом за участі президентів 
окремих країн-членів ЄС, прем’єр-міністра, міністрів 
і парламентаріїв Франції являють собою чудовий зра-
зок стратегічного мислення інтелектуальної еліти дер-
жави та його сприймання керівництвом країни. Цей 
приклад відображає фундаментальний поворот у по- 
глядах значної частини європейської еліти до майбут-
нього, що може призвести до далекоглядних наслідків 
і для світової спільноти. 

Аналогічне мислення, або його сприймання ке- 
рівним складом органів загальнонаціональної і регіо-
нальної влади в Україні, було відсутнє практично за 
усі роки незалежності. Постійне поглиблення лібера-
лізації національної економіки не передбачало необ-
хідності здійснення стратегічного планування.  

На порядку денному були завдання роздержав-
лення, приватизації, рейдерства, індивідуального та 
колективного збагачення, участі в міжнародному гео-
політичному бізнесі під гаслом «свободи та демокра-
тії», русофобії та розв’язання громадсько-військового 
конфлікту в Українському Донбасі [3, 4]. 

Але у минулому саме українські науково-дослідні 
установи та вищі навчальні заклади виконували  
функції головних організацій в планово-економічній, 
соціально-культурній та інноваційно-промислових 
сферах при розробці методології народногосподар-
ського планування та при створенні автоматизованих 
систем планово-фінансових розрахунків в союзних  
республіках колишнього СРСР. 

Незважаючи на те, що вони власноруч прак- 
тично знищені за зовнішніми вимогами (в першу 
чергу, Економічний науково-дослідний інститут та Го-
ловний науково-дослідний інститут  обчислювальних 
центрів Держплану України, Рада з вивчення продук-
тивних сил України та Інститут світової економіки  
і міжнародних відносин НАН України), але їх наукові 
звіти і архівні науково-методичні наробки та моногра-
фічні дослідження доцільно переосмислити та вико- 
ристати при уточнені моделі ринкової економіки май-
бутньої України у складі країн - членів Європейського 
Союзу при одночасному підвищенні її державності. 

Поступове входження України до складу країн-
членів Європейського Союзу необхідно сформувати 
власними досягненнями в гуманізмі, реалізованими, 
насамперед, в Українському Донбасі під гаслами «Лю-
дяність», «Гармонія», «Порядок» при здійсненні пока-
яння з обох сторін щодо громадсько-військового кон-
флікту в умовах депопуляції нації [3,4].  

Запорукою даного наміру є наступні досягнення 
України за роки незалежності. 

У 1993 році Україна першою з держав Східної  
і Західної Європи, а також серед країн-членів СНД 
прийняла Концепцію людського розвитку як орга- 
нічну складову Концепції сталого розвитку в глобаль-
ному та національному вимірі та як основу цивіліза-
ційного прогресу. В цей рік Україна посідала 45 місце 
серед 189 країн і територій світу та була віднесена 
Програмою розвитку ООН (ПРООН) до країн з висо-
ким рівнем людського розвитку (таких країн було 
55).Національний звіт про людський розвиток в Укра-
їні, підготовлений під егідою ПРООН, вперше було 
підготовлено у 1995 році з наступною публікацією 
один раз на два роки. 

У 2003 році Україна також стала першою на  
пострадянському просторі, яка адаптувала 7 із 8 гло-
бальних Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) на період 
до 2015 року та розробила систему 15-ти національних 
завдань з 33-ма показниками — індикаторами їх до- 
сягнення з запровадженням з 2004 року моніторингу 
їх щорічного виконання. 

Нажаль не були реалізовані визначені у 2005-
2006 роках пілотні проекти на регіональному рівні: 
«Луганщина — ЦРТ», «Донеччина — ЦРТ» та у 
2010 році — «АР Крим — ЦРТ». Саме в цих регіонах 
виникли сепаратиські настрої населення, які привели 
у 2014 році до анексії півострова Крим до складу Ро-
сійської Федерації  та до громадсько-військового кон-
флікту між новими керівниками органів загальнонаці-
ональної влади та доведеним до зубожіння та втрати 
моральних традицій населенням Українського Дон-
басу. 

У 2015 році Україна приєдналась до нових орієн-
тирів загального бачення майбутнього світовою спіль-
нотою на період до 2030 року — до 17-ти Цілей Ста-
лого Розвитку (ЦСР), які у 2016-2017 роках були  
адаптовані до 86 національних завдань з 172 стратегі-
чними індикаторами. ЦСР офіційно вступили в силу  
з 1 січня 2016 року, в якому було проведено 10 регіо-
нальних консультацій з 23 регіонів (крім Луганської і 
Донецької областей).  

Уряду України разом з бізнес-колами та громад-
ськими організаціями необхідно постійно їх адапту-
вати до регіонів та створювати умови для  повноцін-
ного досягнення. 

Наразі постали питання розробки нової Держав-
ної стратегії регіонального розвитку на період до 
2027 року і Регіональних стратегій адміністративних 
областей та міста Києва на той же період, а згодом і 
на період до 2030 року з одночасним обґрунтуванням 
Планів заходів з їх реалізації на 2021-2023 і 2024-
2027 роки та на 2028-2030 роки.  

Характеристика ситуації та стан її розв’язання. 
Об’єктом дослідження статті виступають процеси  
і процедури стратегічного планування та державного 
регулювання людського розвитку в Україні на загаль-
нонаціональному і регіональному рівнях, а його пред-
метом — відповідні складові науково-методичного за-
безпечення, включаючи елементи організаційного ме-
ханізму ефективного державотворення. 

Визначення системи показників стратегічного 
планування людського розвитку повинно базуватися 
на системі показників його інформаційно-статистич-
ного виміру, який здійснювався в Україні з 1999 року 
за адміністративно-територіальним устроєм держави: 
по 24 областям, АР Крим, м.Києву і м.Севастополь  
(27 одиниць). Так, на національному рівні Індекси 
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людського розвитку (ІЛР) обчислювались згідно з ме-
тодикою ПРООН за даними про стан здоров’я, рівень 
освіти і добробут населення. Характеристики здоров’я 
населення надавав показник середньої очікуваної три-
валості життя при народжені, освіти — показники пи-
семності дорослого населення і охоплення навчанням 
(шкільним і післяшкільним) відповідних його вікових 
груп, добробуту — обсяг ВВП за паритетом купівельної 
спроможності в розрахунку на душу населення. 

На регіональному (субнаціональному) рівні сис-
тема показників оцінки Індексу регіонального люд- 
ського розвитку (ІРЛР), яка була обґрунтована фахів-
цями Інституту демографії та соціальних досліджень 
ім. М. В. Птухи та Державної служби статистики Ук-
раїни, включала 92 показника за дев’ятьма основними 
аспектами людського розвитку в регіонах України: де-
мографічний розвиток (8 показників); розвиток регіо-
нальних ринків праці (9); матеріальний добробут на-
селення (12); умови проживання населення (20); 
освіта населення (8); стан та охорона здоров’я насе-
лення (10); соціальне середовище (11); економічна си-
туація (6); фінансування людського розвитку (8).  
Ця система показників оцінки ІРЛР була визначена 
національною методикою, що була затверджена Спі-
льною Постановою Колегії Держкомстату України та 
Президії НАН України у 2001 році (№ 182/76 від 
05.04.2001 р. та 14.03.2001 р.). 

Держкомстат України з 2000 року щорічно вида-
вав статистичний бюлетень «Регіональний людський 
розвиток», в якому наводились результати рейтингової 
оцінки  ІРЛР за 27 адміністративно-територіальними 
одиницями по усім дев’яти аспектами людського роз-
витку в регіонах.  

За результатами оцінки ІРЛР в 2011 році регіони 
України були поділені на три групи: перша — 5 регіо-
нів-лідерів (м. Київ, м. Севастополь, Харківська, Пол-
тавська, Київська області з ІРЛР 0,52-0,67); друга ос-
новна група — 18 регіонів, які займали з 6 по 23 місце 
з ІРЛР 0,45-0,50; третя група — регіони-аутсайдери з 
24 по 27 місця (Кіровоградська, Житомирська, Луган-
ська, Донецька області з ІРЛР 0,42-0,44). 

На протязі усіх 13 років статистичних спостере-
жень (1999-2012 роки) Луганська і Донецька області 
Українського Донбасу за ІРЛР займали, інколи чере-
дуючись, останні місця — 26 та 27. Так, найбільш бо-
лючим для Донецької області і у 2010-2011 роках за-
лишалися проблеми поліпшення демографічної ситу-
ації (26 і 23 місця), умов проживання населення (26  
і 24 місця) та стан навколишнього природнього сере-
довища (27 місце). 

У 2010-2011 роках Луганська область входила до 
четвірки аутсайдерів за аспектами демографічного  
розвитку (22 і 25 місця), умов проживання населення 
(24 і 26 місця), рівня освіти (26 і 25 місця). Неза- 
довільними для області були індекси природнього се-
редовища (22 і 21 місця) та соціальної сфери (21  
і 20 місця). 

У 2012 році Президія НАН України та Колегія 
Державної служби статистики України своїм спільним 
рішенням від 13 червня № 123 затвердили нову Мето-
дику вимірювання регіонального людського розвитку 
в Україні, яка включала вже тільки шість аспектів по 
наступним блокам: 

1) відтворення населення (5 показників, в т.ч.  
4 показники-стимулятори розвитку, 1 показник — де-
стимулятор розвитку); 

2) соціальне становище (6 показників-дестимуля-
торів); 

3) комфортне життя (6 показників-стимуляторів);  
4) добробут (5 показників, в т.ч. 4 — показники-

стимулятори);  
5) гідна праця (6 показників, в т.ч. 3/3);  
6) освіта (5 показників-стимуляторів).  
Тобто, новою Методикою 2012 року проти 

дев’яти аспектів і 92 показників попередньої Мето-
дики 2001 року було визначено шість аспектів і 33 по-
казники, з яких 22 — показники - стимулятори люд- 
ського розвитку і 11 — показники — дестимулятори 
людського розвитку.  

Крім того, Держкомстатом України були здійс-
нені перерахунки складових ІРЛЛ за статистичною ба-
зою з 2004 року. 

В Державній стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року, яка була затверджена постановою 
Уряду 6 серпня 2014 року № 385 (за підписом А. Яце-
нюка), були знову виділені три групи регіонів за Ме-
тодикою виміру ІРЛР 2012 року: 1) регіони-лідери (три 
області з ІРЛР більше 4,00 Харківська, Закарпатська, 
Чернівецька); 2) регіони основної групи (вісімнадцять 
областей з ІРЛР 3,66-3,99); 3) регіони-аутсайдери (чо-
тири області з ІРЛР менше 3,66: Херсонська, Сумська, 
Кіровоградська, Житомирська) [5]. 

Крім того, у вказаній постанові Уряду значення 
ІРЛР областей чомусь наведені за 2012 рік, а їх рей- 
тингова оцінка — за попередній, 2011рік. Так, а куди 
серед аутсайдерів поділись Луганська і Донецька  
області? Чи може тільки зміна Методики виміру ІРЛР 
2012 року у порівнянні з Методикою 2001 року вирі-
шила усі проблеми людського розвитку в цих облас-
тях? Тим паче, що рейтингова оцінка областей Укра-
їни за ІРЛР здійснювалась за даними 2011 року, коли 
ще не існувало Методики 2012 року і яка скасувала 
рейтингові оцінки ІРЛР по м. Київ і м. Севастополь 
серед регіонів України.  

Постанова Уряду від 6 серпня 2014 року № 385 
«Про затвердження Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року» відмічала також, що 
«згідно з Доповіддю про людський розвиток ПРООН 
у 2013 році (році Другого Майдану) Україна посіла  
78 місце серед 186 країн і територій світу з ІЛР 0,74, 
покращивши свій результат проти 1990 року на 4 по-
зиції». Але це не відповідає дійсності, як і результати 
рейтингових оцінок ІРЛР по Українському Донбасу за 
2011-2012 роки. 

В статистичному бюлетені «Регіональний люд- 
ський розвиток» 2014 року навпаки відмічається що 
Україна у 2013 році погіршила свій результат на 5 по-
зицій, порівняно з 78 місцем зі 187 країн і територій у 
2012 році [6, 7].  

Але, чому не наведено місце України за ІРЛР у 
1990 році? Крім того, у Середньостроковому плані 
пріоритетних дій Уряду до 2020 року, який був затвер-
джений розпорядженням від 3 квітня 2017 року № 257-
р (за підписом В. Гройсмана), передбачалось входження 
України за ІЛР до 50 кращих країн світу (і це проти  
83 місця у 2013 році та 88 місяця у 2017 році) та змен-
шення у 2020 році рівня смертності на 10%, а рівня 
бідності — на 15% [8]. 

Наведені факти не відповідають дійсності, але 
ілюструють різновиди соціальної стратифікації як від-
повідальних керівників, так і працівників українського 
чиновництва, а також розкривають соціальні ознаки 
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охлократії, завдячуючи якій вони прийшли до органів 
загальнонаціональної влади. При цьому були засвід-
чені провокаційний популізм і невігласна демагогія, 
упереджений авантюризм і неприкрита жадібність, то-
тальне хамство і відверта брехня, неприкритий цинізм 
та приниження честі і людської гідності населення 
Українського Донбасу, яке вже під впливом нової за-
гальнонаціональної влади 2014 року почали на фоні 
матеріального зубожіння втрачати морально-історичні 
цінності свого минулого, поточного та майбутнього 
буття. 

Тобто, у 2011-2013 роках мала місце наявна від-
сутність чесності, порядності та відповідальності пра-
цівників органів загальнонаціональної влади щодо 
рейтингових оцінок ІРЛЛ та виявленню, аналізу і не-
допущення в майбутньому управлінських промахів. А, 
можливо, навпаки, це здійснювалось усвідомлено або 
під зовнішнім впливом для виправдання поспішного 
рішення щодо запровадження АТО на Українському 
Донбасі?! 

Соціальна стратифікація і охлократія стали одно-
часно і основою, і результатом поглиблення поділу на-
селення на багатих і бідних та виникнення людських 
настроїв фінансової автономії Луганської і Донецької 
областей, але в межах України. 

Тому подальше намагання впровадження люди-
ноцентриського підходу до інституалізації науково-ме-
тодичних засад на перших порах середньострокового, 
а надалі, і стратегічного планування людського роз- 
витку вимагає проведення гносеологічного аналізу ви-
хідних положень та організації його практичної реалі-
зації у минулому, починаючи з 2000 року — дати прий-
няття світовою спільнотою 8 Цілей Розвитку Тисячо-
ліття на період до 2015 року.  

Перша ціль — «Подолання бідності» — включала 
3 завдання та 5 індикаторів, національний рівень яких 
був визначений тільки в цілому по Україні, а не по 
регіонам.  

Пілотні проекти на Луганській і Донецькій об- 
ластях, АР Крим чомусь були скасовані, а реалізовані 
тільки по Львівській області (за ініціативою Обл-
держадміністрації, НАН України та Мінекономіки Ук-
раїни) та по Чернівецькій області (за ініціативою Обл-
держадміністрації і НАН України). 

Впевнені, що подолання бідності населення в 
Українському Донбасі та АР Крим у 2003-2013 роках 
та впровадження фінансових нормативів бюджету-
вання людського розвитку в межах бюджетного феде-
ралізму України, як унітарної держави, сприяло б ста-
новлення відчутного прошарку середнього класу і лік-
відувало б передумови виникнення місцевих референ-
думів з орієнтацією на російські зарплати і пенсії.  

Напроти, такі соціальні хвороби ліберальної еко-
номіки як безробіття, бомжування, пиятство, нарко-
манія, проституція та суїциди переросли у базові скла-
дові охлократії, які і використовуються в корумпова-
ній системі олігархічного управління національною 
економікою за ініціативною і при активній участі 
Міжнародного геополітичного бізнесу. 

На наше переконання необхідно здійснити пере-
хід в Україні від статистичних спостережень рейтин-
гових оцінок ІРЛР до прогнозування, проектування  
і планування людського розвитку в регіонах на періоди 
до 2027 та 2030 років за системою показників накопи-
ченого інформаційного забезпечення з 2004 року (з 

відновленням видання статистичних бюлетеней «Ре- 
гіональний людський розвиток» за 2018 та 2019 роки). 

Доцільним є здійснення прогнозно-планових  
розрахунків ІРЛР кожної адміністративної області на 
період до 2027 року, як основи розробки Регіональних 
програм людського розвитку, за розглянутими 6-ма  
аспектами людського розвитку в системі 33-х показ-
ників-індикаторів. Завдяки тому, що ця система по- 
казників-індикаторів ІРЛР включає як показники-
стимулятори розвитку, так і показники-дестимулятори 
розвитку, їх прогнозно-планові розрахунки дозволя-
ють обґрунтовувати як відповідні цілі Регіональних 
стратегій розвитку, так і групи завдань Плану заходів 
з їх реалізації [3,4,9,10]. 

Стимулювання впровадження людиноцентрись-
кого підходу до планування соціально-економічного 
розвитку регіонів та держави надасть можливості ви-
користання рівня та динаміки ІРЛР і для оцінки ре-
зультативності та ефективності діяльності загально- 
національних і регіональних органів влади. 

Керівництво і відповідальні працівники планово-
фінансових підрозділів Облдержадміністрацій, Депар-
таментів освіти, охорони здоров’я, соціальної допо-
моги і захисту населення областей (як підрозділів  
центральних органів виконавчої влади), Райдержадмі-
ністрацій і органів місцевого самоврядування перших 
десяти місць рейтингової оцінки ІРЛР за останні три 
роки (а також ті області, по яким значення ІРЛР вище 
середньо республіканського значення) не підлягають 
замінам в трасформаційних умовах глобалізації та  
євроінтеграції, а також при чергових змінах Прези- 
дента та Урядів України. Вони заслуговуватимуть на 
суспільне визнання у становленні громадянського су-
спільства та на державні нагороди. 

Постановка і напрями вирішення проблеми. Мета  
і гіпотези дослідження. Стратегічне планування і дер-
жавне регулювання регіонального людського розвитку 
в Україні стає поштовхом нового стану державотво-
рення після 2020 року. Підготовку до чергової зустрічі 
у Нормандському форматі Президентів України  
В.О. Зеленського, Російської Федерації В.В. Путіна, 
Німеччини Ангели Меркель і Франції Еммануеля  
Макрона у першій половині 2020 року доцільно здій-
снювати і під кутом зору демонстрації українських  
відповідей на проблемні питання, які Е. Макрон по- 
ставив у своїй доповіді перед французькими послами  
27 серпня 2019 року щодо небувалої кризи ринкової 
економіки (переосмислення, в першу чергу, ключових 
відносин Франції з Росією, що були наголошені у цій 
доповіді, не є предметом і об’єктом даного до- 
слідження). 

Україна спроможна продемонструвати каїнам-
членам Європейського Союзу людиноцентриський 
підхід своїх намірів щодо уточнення діючої моделі  
ринкової економіки для відновлення та розбудови 
миру в східних регіонах в межах бюджетного федера-
лізму нашої  унітарної держави.  

Продовжуючи під гаслом «Українському народу — 
планомірний людський розвиток» моральні традиції 
французького гуманізму український євроінтеграцій-
ний проект повинен продемонструвати прогнозну зба-
лансованість Національної і Регіональних програм 
людського розвитку усіх адміністративних областей 
України (включаючи Луганську і Донецьку області 
Українського Донбасу в межах державного кордону з 
Російською Федерацією у 2013 році) з національними 
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завданнями 17 Цілей Сталого Розвитку світової спіль-
ноти на період до 2030 року. 

Перехід від статистичних спостережень показни-
ків людського розвитку в регіонах України з 1999 року 
до його середньстрокового планування на період до 
2027 та стратегічного планування на період до 2030 
року в узгодженості національних і регіональних  
завдань Цілей Сталого Розвитку в темпах і пропорціях 
розвитку соціальних процесів стане новим змістом со-
ціального планування (при обов’язковому аналізу ди-
наміки ІРЛР усіх областей зі станом досягнення на- 
ціональних завдань 7 Цілей Розвитку Тисячоліття, які 
діяли  у 2003-2015 роках). 

Термін «Соціальне планування» вперше ужив  
Ф.-Д. Рузвельт при обґрунтуванні шляхів виходу США 
з Великої депресії. Надалі в американській соціології 
це поняття аналізувалось в тісному зв’язку з формами 
і методами здійснення соціальної політики та забезпе-
чення соціального захисту населення [1, с. 279]. 

Після Другої світової війни в розвинутих країнах 
Заходу соціальне планування починає використовува-
тись вже як інструмент державного регулювання соці-
ально-економічного розвитку та наміченого системо-
утворювання.  

Спочатку у Франції, яка розробила свій перший 
п’ятирічний план на 1947-1953 рр. (План Монне), а 
потім в Голландії, Великобританії, ФРН, Італії, Японії 
та у інших країнах світу [11, с. 67]. 

Державне регулювання регіонального людського 
розвитку в Україні стає можливим завдяки наявним 
можливостям використання ІРЛР в якості критерія 
ефективності державної соціально-економічної, інвес-
тиційної, регіональної і екологічної політики. Це за-
безпечить досягнення єдиних соціальних стандартів  
і норм життєдіяльності українського народу на усій те-
риторії суверенної і незалежної держави. 

Організація розробки за 3-х — 5-ти та 10-річний 
термін (з перемінною базою) Національної і Регіо- 
нальної програм людського розвитку стане органічною 
складовою соціально адекватного менеджменту уз- 
годження Середньострокових планів пріоритетних дій 
та Середньострокових державного і місцевих бюджетів 
із завданнями Державної і Регіональних стратегій  
розвитку на 2021-2027 рр. та на 2014-2030 роки, а та-
кож Планів заходів з їх реалізації у 2021-2023, 2024-
2027 та 2028-2030 роках. 

До складу Національної програми людського  
розвитку пропонується включити загальнонаціональні 
цільові програми  та інвестиційні проекти, які були 
прийняті в Програмах соціально-економічного роз- 
витку починаючи з 2001 року (за станом виконання та 
обсягами недофінансування) та ті, які намічено здійс-
нити на період до 2027 та 2030 років. Саме ці програми 
і проекти повинні стати системоутворюючими у фор-
муванні доцентровості економіки регіонів до загаль-
нонаціональної економіки. 

Фінансування Національної програми людського 
розвитку спроможні здійснити український олігархат 
(у своїй промові Е. Макрон любовно назвав олігархів 
"чемпіонами" бізнесу) та крупний міжнародний та  
вітчизняний бізнес на засадах соціального партнерства 
з державою з використанням соціальних облігацій 
(значний досвід накопичено у Великобританії). 

Регіональні програми людського розвитку реко-
мендується формувати за підпрограмами, які адеква-
тно визначають шість блок-сегментів виміру ІРЛР з 

використанням 33-х показників-індикаторів на стати-
стичній базі 33-х показників з 2004 року[6,7]:  

1) «Відтворення населення»;     4) «Добробут»;  
2) «Соціальне середовище»;      5) «Гідна праця»; 
3) «Комфортне життя»;            6) «Освіта». 
Стратегічні пріоритети соціально-економічного 

розвитку держави і регіонів під гаслом «Українському 
народу — планомірний людський розвиток» можуть бути 
визначені за результатами аналізу тенденцій складових 
ІЛР та ІРЛР за період з 1999 та з 2004 років, їх про-
гнозно-проектних значень як стратегічних індикаторів 
на період до 2027 року та соціальних бачень експер-
тами на період до 2030 року. 

Обґрунтування стратегічних і операційних цілей, 
завдань та індикаторів соціально-економічного роз- 
витку будуть здійснюватись шляхом визначення бажа-
ного за соціальними стандартами рівня ІЛР та ІРЛР.  

Завдячуючи цьому Державна стратегія і Націона-
льні плани пріоритетних дій, Регіональні стратегії  
і Плани заходів з їх реалізації на періоди до 2027 та 
2030 років будуть сформовані на засадах сталого люд-
ського розвитку. Його основою стануть невід’ємні 
права людини на життя та повноцінний розвиток за 
економічним, соціальним, і екологічним вимірами. 
Безумовно, що це буде здійснюватись відповідно до 
соціальних стандартів і норм, аналогів і еталонів в кра-
їнах-членах Європейського  Союзу та передбачуваного 
прогнозування динаміки їх складових в межах відпо-
відних матеріально-фінансових ресурсів (з позицій  
зменшення негативної динаміки та рівня 11-ти показ-
ників-дестимуляторів людського розвитку та збіль-
шення позитивної динаміки та рівня 22-х показників-
стимуляторів людського розвитку). 

На основі людиноцентриського підходу подаль-
шого державотворення в Україні доцільно передба-
чити випереджаючу (по відношенню до зовнішніх 
впливів) розробку Державної стратегії збалансованого 
соціально-економічного розвитку України та Націо- 
нального плану дій з досягнення завдань Цілей Ста-
лого Розвитку на періоди до 2027 та 2030 років.  

Орієнтація на людиноцентриський підхід забез-
печить доопрацювання та впровадження Державної 
стратегії загальнонаціональних реформ за основними 
складовими людського розвитку — освіти, охорони 
здоров’я, соціальної допомоги та захисту населення, 
що буде сприяти прискоренню встановлення та розбу-
дови миру в східних регіонах України. 

Виходячи зі стисло розглянутих характеристик та 
напрямів вирішення проблеми за предметом і об’єк-
том аналітичного дослідження статті, його метою є об-
ґрунтування можливостей та доцільності викорис-
тання Методики вимірювання регіонального люд- 
ського розвитку 2012 року для стратегічного плану-
вання людського розвитку в регіонах України в узго-
дженості з адаптованими національними завданнями 
досягнення Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 
року. 

Досягнення поставленої мети буде сприяти ви-
значенню заходів щодо уточнення кумовсько-коруп-
ційно-рейдерської  моделі українського варіанту ан-
гло-саксонської моделі ринкової економіки до моделі 
соціально-орієнтованої ринкової економіки згідно по-
ложень Декларації про державний суверенітет України 
(1990 р.) та Конституції України (1996 р.) за прикла-
дом Китайської народної республіки та Швеції, які 
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побудували ринковий соціалізм і ввійшли до складу 
розвинутих країн світу.  

Напроти, Україна, проголосивши шлях побудови 
соціально-орієнтованої ринкової економіки, насправ-
ді пішла ліберально-капіталістичним шляхом, який 
призвів до соціальної стратифікації населення, а в 
Українському Донбасі — до соціальної експлюзії (роз-
межування груп населення з нерівними можливос-
тями); соціальної мімікрії (приховування з метою ви-
живання істинної системи ціннісних орієнтацій та 
справжніх намірів); соціальної поляризації (високого 
рівня економічної і соціальної нерівності) [1, с. 340, 
341, 343]. 

Основною робочою гіпотезою дослідження є  
оцінка наявності передумов впровадження бюджет-
ного федералізму в Україні як унітарній державі, що 
обрала шлях вступу до ЄС у складі якої діють такі фе-
деративні держави з елементами державного регулю-
вання національної економіки, як Швейцарія, Німеч-
чина та Австрія (в контексті використання їх досвіду). 

Проведення соціально-економічної політики в 
Україні з використанням як товарно-грошових ринко-
вих відносин, так і централізованого планового керів-
ництва народним господарством передбачало органі-
заційно-фінансове забезпечення виконання Комплек-
сної програми соціально-економічного розвитку Донбасу 
(за розпорядженням Уряду від 16.09.1992 року), Про-
грами розвитку вугільної промисловості України та її со-
ціальної сфери до 2005 року ( затверджене рішенням 
спільної колегії Мінекономіки України та Держвугле-
прому України від 23.02.1993 року №4/3), а також 
«Концепції розвитку галузей паливно-енергетичного 
комплексу на період до 2010 року» (схвалена Верховною 
Радою України 01.04. 1994 року). 

Але, обраний у 1994 році курс «Шляхом реформ» 
на засадах та ідеях англо-саксонської моделі ринкової 
економіки змарнував планові основи державотво-
рення, що не призвело до практичної реалізації зазна-
чених Програм і Концепції.  

ЕНДЕІ Держплану України та РВПС України 
НАН України (створений ще Володимиром Іванови-
чем Вернадським), що розробляли вказані Програми  
і Концепцію та були разом з Інститутом економіки 
промисловості НАН України головними науковими 
закладами з методології розробки комплексних планів 
економічного і соціального розвитку регіонів, були ад-
міністративно ліквідовані. Тобто, не на підставі від- 
сутності конкурентних переваг перед штучно створе-
ними грантовими громадськими організаціями зов- 
нішнього впливу, наприклад ГО «Інститут громадян-
ського суспільства».  

Ця громадська організація діяла на грантових 
умовах зовнішніх «ляльководів» під кураторством  
центрального органу виконавчої влади — Кабінету Мі-
ністрів України та Мінрегіонбуду України.  

Переосмислюючи прорахунки у становленні лібе-
ральної ринкової економіки, динаміку рейтингових 
оцінок ІРЛР з 1999 року, а також враховуючи резуль-
тати виконання Угоди щодо регіонального розвитку 
Донецької області між Кабінетом Міністрів України та 
Донецькою обласною радою від 15 вересня 2007 року 
на 2008-2011 рр. і виконання Додаткової Угоди від  
20 жовтня 2010 року на 2011 рік були визначені межі 
бюджетного федералізму унітарної України стосовно 
регіонального людського розвитку в Луганській та До-
нецькій областях Українського Донбасу [3, 4, 12, 13].  

Головною причиною невиконання вказаної 
Угоди щодо спільних заходів Уряду і Облради стало її 
недофінансування на 50,6 %, в тому числі, за рахунок 
коштів державного бюджету — на 52,5%, місцевих  
бюджетів — на 34,7%, інших джерел — на 44,2%. Але 
найбільший рівень фінансування спільних заходів 
Угоди був забезпечений саме за рахунок коштів місце-
вих бюджетів — 65,3% [12, c.248]. 

Серед 25-ти стратегічних індикаторів реалізації 
Стратегії сталого розвитку «України — 2020» 17-й ін-
дикатор був визначений таким чином: «питома вага 
місцевих бюджетів становитиме не менше 65-ти від- 
сотків у зведеному бюджеті держави» [14, c.7]. Тобто, 
є підстави регламентувати фінансування регіональ-
ного людського розвитку за рахунок місцевих бюдже-
тів у співвідношенні з коштами державного бюджету, 
використовуючи гармонійну пропорцію «Золотого Пе-
ретину» : 62% / 38% [15]. При цьому, якщо 62% коштів 
Зведеного бюджету держави на людський розвиток за-
безпечується за рахунок коштів місцевих бюджетів, то 
це є верхньою межею бюджетного федералізму, а 
38% — нижньою межею бюджетного централізму [3, 4, 
9, 10, 13].  

Граничні пропорції «Золотого Перетину» аде- 
кватні спільним межам бюджетного централізму  
і бюджетного федералізму, які відображають рівень  
автономності і глибину сумісності загальнодержавних 
і територіальних відтворювальних процесів людського 
капіталу.  

Тим самим вони утворюють зону вибору узгодже-
них рішень щодо співфінансування відповідних про- 
ектів і заходів при соціальному діалозі органів загаль-
нонаціональної і регіональної влади в розмірі 24% 
(62%-38%) від загального обсягу бюджетних коштів на 
людський розвиток регіону.  

Таким чином, до 24% коштів Зведеного бюджету 
держави можуть бути використані для узгодженого 
спільного фінансування завдань і заходів Національ-
ної і Регіональних програм людського розвитку (див. 
рисунок).  

Реформування фінансової структури видатків  
бюджетного унітаризму доцільно розпочати з визна-
чення обсягу бюджетних коштів для простого відтво-
рення наявного людського капіталу кожного регіону, 
частка яких повинна складати не менше 38% Зведе-
ного бюджету держави на людський розвиток за раху-
нок місцевих бюджетів.  

Розширене відтворення людського капіталу тери-
торії необхідно передбачати шляхом планового збіль-
шення частки коштів місцевих бюджетів на людський 
розвиток до 62% у Зведеному бюджеті держави. 

Застосування стисло розглянутої логічної схеми 
планового реформування бюджетного унітаризму за-
безпечує досягнення співвідношення коштів з дер- 
жавного та місцевих бюджетів на розвиток людського 
капіталу згідно пропорцій «Золотого Перетину». За-
вдяки цьому можливе досягнення структурної гармонії 
бюджетної системи держави, яка, з одного боку, забез-
печить узгодженість і збалансованість соціально-еко-
номічних інтересів (відносин) органів загальнонаціо-
нальної і регіональної влади. З іншого боку, стане 
свого роду Генератором покращення рівня і якості 
життя українського народу в унітарній державі, на-
роду, який виконує таким чином свою планетарну мі-
сію в розвитку Європейського Гуманізму.  
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Рисунок. Фінансова структура видатків бюджетного унітаризму 
(100% — Зведений бюджет: кошти державного і місцевих бюджетів) 

 
Формула гармонійної пропорції «Золотого Перетину» 

Число Творця Краси,       = ГБ/БА = 1,618 = АГ/ГБ =    Структуроутворюючий  
Природи, Світу, Людини                                                  параметр ДНК 

 
Виходячи з положень системної методології  

кошти державного і місцевих бюджетів в Зведеному 
бюджеті держави являють собою органічне ціле й од-
ночасно діалектично розподілену єдність. Саме тому 
гармонійні пропорції «Золотого Перетину» спроможні 
відобразити гармонію структурного порядку коштів 
Зведеного бюджету через зв’язок і співвідношення  
коштів державного і місцевих бюджетів. 

Пропорції зв’язків і співвідношень складових ці-
лого будуть вважатися гармонійними, якщо вони бу-
дуть розподілені у відношенні 62% / 38% від точки по-
чатку виміру цілого як у разі оцінки розміру відрізка 
відстані, так і у разі оцінки розміру обсягу, що містить 
однорідну складову (це грошові кошти, які мають єди-
ний неподільний елемент — будь-який номінал  
гривні).  

Виходячи з положень структурно-відтворюваль-
ного підходу до розгляду розподілу загальнонаціональ-
них відтворювальних процесів на регіональні, галузеві 
та індивідуальні стає можливим виділення з них таких, 
які автономно та у взаємодії за масштабами господа-
рювання забезпечують людський розвиток у розгляну-
тому вимірі. Джерелами відтворювальних циклів люд-
ського капіталу регіону доречно вважати кошти дер-
жавного та місцевих бюджетів, а також власні доходи 
населення.  

Після досягнення гармонії взаємозв’язку, час-
тини цілого можуть діяти автономно, але тільки у вза-
ємодії з цілим, не будучи спроможними змінити його 
рівновагу як системи, що характеризуються такою її 
властивістю як цілісність або емерджентність. Резуль-
татом взаємодії частин цілого стає синергія, яка розк-
риває надлишок між арифметичною сумою частин та 
цілісністю системи. 

Згідно з принципом демократичного централізму 
бюджетний федералізм в унітарній державі полягає в 
регламентації таких масштабів фінансової самодостат-
ності органів регіональної влади та місцевого самовря-
дування, які визначають їх видаткові повноваження в 
соціально-економічному, в тому числі, і людському 
розвитку. Завдяки бюджетно-фіскальній децентраліза-
ції за доходами видаткові повноваження органів влади 
на місцевих рівнях мають відповідати обсягу фіскаль-
них надходжень.  

Забезпечуючи виконання та подальший розвиток 
17-го індикатора Стратегії сталого розвитку «Укра-
їна — 2020», Міністерство фінансів України в розроб-
лених та схвалених Основних напрямах бюджетної по-
літики на 2018-2020 роки (червень 2017 р.) передба-
чило забезпечення самостійності місцевих бюджетів 
позитивною динамікою частки доходів місцевих  
бюджетів у загальному обсязі доходів Зведеного  
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бюджету, яка не повинна бути менша, ніж 20% [16, 
c.22]. 

Визначаючи стратегічні співвідношення держав-
ного і місцевих бюджетів в Зведеному бюджеті дер-
жави по доходах і видатках, доречним та доцільним 
стає розгляд соціальної гармонії, яка «характеризує 
якість соціальних зв’язків і соціальної системи в цілому, 
що передбачає єдність у різноманітності» [1, c. 77]. 

Соціологічна енциклопедія, розглядаючи гармо-
нію соціальну, наголошує, що «у соціальній філософії 
гармонійними вважають зв’язки, яким притаманні: уз-
годжена єдність елементів, що дає змогу кожному з них 
якнайповніше виявити свою індивідуальність; симетрія, 
або домірна рівновага; наявність функціонального ритму; 
здатність до стійкого розвитку. Соціальну систему вва-
жають гармонійною, коли кожен з її елементів як свою 
передумову передбачає наявність інших, а їх взаємодія 
породжує соціальну синергію. Якісні зміни такої системи 
характеризуються наступністю та переважанням ево-
люційних форм переходу над революційними»[1, c.77]. 

Першим, вихідним аспектом людського розвитку 
є «Відтворення населення». Тому, соціально адекват-
ний менеджмент регіонального людського розвитку 
повинен бути націлений на досягнення гармонійної 
симетрії та рівноваги по ієрархії управління та дина-
мічної синхронізації у часі територіальних і загально-
національних відтворювальних процесів людського 
капіталу. 

Враховуючи розглянуті положення гіпотези, стає 
можливим та доцільним забезпечувати гармонізацію 
відтворювальних процесів населення з використанням 
гармонійних пропорцій «Золотого Перетину» у вста-
новленні еталонних співвідношень обсягів та дина-
міки коштів з державного та місцевих бюджетів (вклю-
чаючи кошти Органів місцевого самоврядування  
і Об’єднаних територіальних громад на людський роз-
виток).  

Завдяки визначеним положенням планового ре-
формування фінансової структури видатків бюджет-
ного унітаризму вартісні варіанти проектних рішень 
Планів заходів з реалізації Державної та регіональних 
стратегій розвитку, як форми прояву власних та спіль-
них інтересів суміжних масштабів життєдіяльності на-
селення, повинні знаходитись в межах соціального  
діалогу суміжних рівнів державного управління для до-
сягнення узгодженості співфінансування процесів 
людського розвитку (див. рисунок). 

Результати дослідження. Проведений аналіз ево-
люційних поштовхів та етапів інтитуалізації людино-
центриського підходу до стратегічного планування та 
державного регулювання регіонального людського  
розвитку в Україні засвідчив наступні результати.  

Державна стратегія регіонального розвитку на пе-
ріод до 2015 року (затверджена постановою Уряду від 
21 липня 2006 р. № 1001 за підписом прем’єр-міністра 
України Ю. Єханурова) визнала людський потенціал 
основним стратегічним ресурсом і чинником еконо- 
мічного зростання в регіонах [17].  

В постанові констатувалось, що процес викорис-
тання людського потенціалу в регіонах уповільнився 
через ситуацію, що склалася на ринку праці, низький 
рівень якості надання соціальних послуг та освіти, 
зниження  доходів та рівня особистого споживання, 
поширення бідності.  

Розв’язання потребувала проблема збереження  
і зміцнення трудового потенціалу, що має велике зна-
чення для сталого соціально-економічного розвитку 
України.  

Кількісні та якісні параметри трудового потен- 
ціалу в умовах кризових явищ в економіці та соціаль-
них протирічь у суспільстві були визнані основним 
чинником розвитку регіонів. 

Саме тому основною метою державної регіональ-
ної політики України на період до 2015 року стало 
створення умов, що надали б змогу регіонам повністю 
реалізувати наявний потенціал, зробити максималь-
ний внесок в національну економіку, здобути конку-
рентні переваги на зовнішньому ринку. 

Забезпечення розвитку людських ресурсів було 
визнано другим стратегічним завданням Державної 
регіональної політики на період до 2015 року поряд з 
підвищенням конкурентоспроможності регіонів та 
зміцнення їх ресурсного потенціалу (перше завдання), 
розвитком міжрегіонального співробітництва (третє 
завдання), створення інституціональних умов для ре-
гіонального розвитку (четверте завдання). 

Стратегічними індикаторами моніторингу вико-
нання другого стратегічного завдання були визначені 
показники Індексу людського розвитку, рівня освіче-
ності населення, середньомісячного рівня доходів у 
розрахунку на одну особу, кількість зареєстрованих 
злочинств (правопорушень), у тому числі серед під- 
літків. 

Крім того, пріоритетними напрямами забезпе-
чення розвитку людських ресурсів були наголошені, 
по-перше, забезпечення високих стандартів навчання, 
доступного для працівників протягом усього періоду їх 
виробничої діяльності, по-друге, активізація співпраці 
у сфері освіти і науки, по-третє, забезпечення повної 
зайнятості працездатного населення. Зрозуміло, що 
моніторинг цих трьох пріоритетних напрямів повинен 
був здійснюватись системою стратегічних індикаторів, 
передбачених постановою Уряду від 24 липня 2006 
року № 1001 [ 17, с. 59-63]. 

Серед 9 основних принципів політики регіональ-
ного розвитку в Україні на період до 2015 року (про-
грамування, концентрації, синхронізації дій, поляри-
зованого розвитку, додатковості , субсидіарності, зба-
лансованого розвитку партнерства і єдності) принцип 
єдності одночасно ставав однією з цілей регіонального 
розвитку. 

Досягнення органічно-діалектичної єдності пе-
редбачалось забезпечити в усіх трьох вимірах [17,  
с. 26]: 

1. Суспільної єдності, яка полягала у зменшенні 
відмінностей між окремими регіонами у використанні 
людських ресурсів та рівні життя населення. 

2. Економічної єдності, яка полягала у зменшені 
відмінності в економічному розвитку між регіонами. 

3. Просторової єдності, яка полягала у створенні 
інфраструктурних умов для розвитку периферійних 
регіонів. 

Але, незважаючи на те, що Державною стратегією 
регіонального розвитку на період до 2015 року була 
передбачена також система 24 показників взаємоуз- 
годження діяльності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
щодо розвитку регіонів, нова, чергова Державна стра-
тегія регіонального розвитку на період до 2020 року 
(затверджена постановою Уряду від 06 серпня 2014 року 
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№ 385 за підписом А. Яценюка) не включала результати 
аналізу виконання стратегічного завдання до 2015 
року щодо забезпечення розвитку людських ресурсів 
на основі принципу єдності та партнерства між Уря- 
дом та обласними радами  шляхом укладання Угод 
щодо регіонального розвитку [5]. 

Тобто, формування нормативно-правової бази за-
провадження нових механізмів стимулювання роз- 
витку регіонів не було завершено згідно із Законом 
України «Про стимулювання розвитку регіонів», який 
був прийнятий 08.09.2005 року і набрав чинності з 
01.01.2006 року.  

Ретельному аналізу повинно було приділено про-
блемам взаємодії органів загальнонаціональної та ре-
гіональної влади при виконані статті 66 «Збалансу-
вання місцевих бюджетів Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року  
№ 280/97-ВР; статті 17 «Повноваження в галузі соціа-
льно-економічного розвитку» Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року  
№ 586-XIV та статті 20 «Основні засади фінансового 
забезпечення надання державних соціальних гарантій» 
Закону України «Про державні соціальні стандарти та 
державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 року  
№ 2017-III. 

Крім того, в Державній стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року відсутня оцінка вико-
нання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
13 березня 2013 року № 208-р «Про затвердження 
плану заходів на 2013-2015 роки щодо реалізації Стра-
тегії реформування системи надання соціальних по- 
слуг (за підписом М.Я. Азарова).  

Насамперед необхідно було своєчасно затвердити 
15 державних стандартів соціальних послуг, якими ви-
значені зміст, обсяг, норми, нормативи, умови та по-
рядок надання соціальних послуг, показники якості їх 
надання [18]. 

Основними принципами державної регіональної 
політики на період до 2020 року визнані: конституцій-
ність і законність; співробітництво; паритетність; від-
критість; субсидіарність; координація; єдність; істори-
чна спадкоємність; сталий розвиток (дев'ять уточне-
них принципів проти дев'яти принципів  регіональної 
політики на період до 2015 року). 

Натомість, не вистачає принципу «чесності і від-
повідальності влади» як духовної складової менталітету 
українського чиновництва. Крім того, змістовне роз- 
криття сталого розвитку повинно було б здійснено не 
технократично, а гуманітарно, як основи невід’ємних 
прав людини на життя та повноцінний розвиток за 
економічними, соціальними та екологічними вимі-
рами. 

Метою стратегічною спрямування державної ре-
гіональної політики до 2020 року були визначені три 
органічні складові: 

1. Розвиток та єдність, орієнтовані на людину. 
2. Досягнення економічного зростання регіонів 

шляхом використання власного потенціалу та реаліза-
ції ефективної державної регіональної політики і, як 
наслідок підвищення рівня життя населення. 

3. Інтеграція регіонального, економічного, ін- 
формаційного, освітнього, культурного простору до 
загальноукраїнського простору, в якому особа має 
змогу для самореалізації та підвищення якості життя 
незалежно від місця проживання (єдність загально- 
українського простору). 

Виконанням зазначеної мети передбачалось до- 
сягнення більш вищих рівнів стандартів і якості життя 
людей, зростання можливостей для створення та  
ефективного функціонування партнерських відносин 
між суспільством, державою і бізнесом. 

Цілями державної регіональної політики до 2020 
року були визнані: «Підвищення рівня конкуренто-
спроможності регіонів», «Територіальна соціально-
економічна інтеграція і просторовий розвиток»,  
«Ефективне державне управління у сфері регіональ-
ного розвитку». 

Входження нашої держави до 50 кращих країн 
світу за Індексом людського розвитку передбачено  
Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду на 
період до 2020 року, який був затверджений розпо- 
рядженням Уряду від 03.04.2017 року № 275-р (за під-
писом В. Гройсмана). І це при умовах, що Україна за 
Індексом людського розвитку посідала 83 місце у 2013 
році, погіршив цей результат проти 78 місця у 2012 
році, та 88 місце у рік затвердження вказаного розпо-
рядження, тобто у 2017 році. Тобто за 4 роки (2017-
2020 роки) необхідно було подолати відстань у 38 
місць (88-50). 

Виникають питання щодо невиконання відповід-
них статей вказаних Законів України та стратегічних 
індикаторів регіонального та загальнонаціонального 
розвитку як до 2015, так і до 2020-х років.   

Насамперед, що це — цинічний популізм чи стале 
невігластво? Чи може це правовий нігілізм, чи нега- 
тивні дії об’єктивних обставин? Чи можливо наслідки 
порад (не умисних або умисних) недостатньо кваліфі-
кованих грантових міжнародних консультантів і екс-
пертів? Чи можливо відсутність професійної фахової 
підготовки працівників і керівників загальнонаціона-
льної та регіональних і місцевих органів влади?  

Питань значно більше ніж маємо відповідей. 
А відповідь одна. Це відсутність обов’язкових про-

цедур підготовки і прийняття загальнодержавних рі-
шень за участі вітчизняної  гуманітарної, фундамента-
льної та прикладної економічної науки. Це результат 
знищення ЕНДІ Держплану України, РВПС України 
НАН України, ряду ВНЗ МОН України, наукові роз-
робки, рекомендації та пропозиції яких були обов’яз-
ковими для впровадження в життєдіяльність українсь-
кого народу.  

Але ніхто і досі не поніс ніякої юридично визна-
ної відповідальності або публічного осудження за свої 
популістські рішення.  

Соціальна стратифікація не тільки населення, але 
і українського чиновництва за доходами, за причет- 
ністю до влади, за рівнями непрофесіоналізму сприяла 
на засадах охлократії формуванню олігархічної сис-
теми управління не тільки регіональною, а й націо- 
нальною економікою. 

Виходячи з предмету і об’єкту аналітичного до- 
слідження статті, основними напрямками переходу до 
стратегічного планування та державного регулювання 
людського розвитку в сучасних умовах стають: 

— посилення ролі держави у визначенні та регла-
ментуванні адміністративно-фінансової підтримки 
мінімально припустимих соціальних стандартів і норм 
життєдіяльності людей шляхом організації розробки  
і контролю реалізації Національної і Регіональних 
програм людського розвитку на періоди до 2027 та до 
2030 років з внесенням відповідних змін до Бюджет-
ного Кодексу України; 
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— впровадження елементів і положень бюджет-
ного федералізму та соціально адекватного менедж-
менту в механізм ефективного державного управління 
та врядування на загальнонаціональному, регіональ-
ному та місцевих масштабах господарювання; 

— розробка Планового Кодексу України (поряд з 
Бюджетним і Податковим Кодексами) щодо регламен-
тації форм, термінів дії і строків формування, 
відповідальності центральних і територіальних органів 
законодавчої та виконавчої влади за підготовку, прий-
няття і виконання планових рішень щодо підвищення 
ефективності ринкових соціально-економічних відно-
син за участі вітчизняної гуманітарної науки.  

«Учиться — это духовно, потому что знание  
разрушает невежество, предрассудки и алчность».  

Сильвия Браун, Общество «NovusSpiritus» 1, 
 г. Кэмпбелл, штат Калифорния, США 

Висновок та рекомендації. Підвищення рівня кон-
курентоспроможності регіону, як цільова орієнтація 
регіональної політики до 2020 року (те ж саме мало 
місце у прогнозно-плановій регламентації цілеспрямо-
ваності регіонів на період до 2015 року) при одночас-
ному наголошенні людиноцентриського підходу до 
соціально-економічного розвитку було методологічно 
помилковим. 

У соціально орієнтованій економіці першою 
ціллю регіонального розвитку (або його першим зав-
данням) завжди повинно бути підвищення рівня  
і якості життя населення як основи державності. 

Індекс конкурентоспроможності регіону та Ін-
декс регіонального людського розвитку мають різні 
соціальні ролі в державотворенні. Перший критерій 
сприяє відцентровості розвитку регіонів від єдиного 
стриженя загальнонаціональної економіки — її гу-
манітарності. Другий критерій забезпечує досягнення 
доцентровості і розвитку регіонів до їх органічної 
єдності в межах територіальної цілісності держави. 

Причинно-наслідкові зв'язки розглянутих крите-
ріїв формують визначення їх субординації при вико-
ристанні людиноцентриського підходу до соціального 
планування таким чином: рівень та динаміка складо-
вих і в цілому Індексу конкурентоспроможності регіо-
нів є засобами підвищення рівня та динаміки Індексу 
регіонального людського розвитку.  

У зв'язку з цим, найважливішим  стає недопу-
щення критеріальних промахів та управлінських про-
рахунків у визначенні цілеспрямованості державної 
регіональної політики на  періоди до 2027 та 2030 ро-
ків. 

Революційним поштовхом інституалізації люди-
ноцентриського підходу у державотворенні України 
стали події Другого Майдану в м. Києві та у інших 
містах нашої суверенної і незалежної держави (листо-
пад 2013 — лютий 2014), які були визнані українським 
народом, як Революція Гідності.  

Активність дійсних членів Академії економічних 
наук України проявилась і в додатковому випуску ра-
зом з співзасновником — Інститутом економіки про-
мисловості НАН України — випуску наукового жур-
налу «Вісник економічної науки України». Замість 
традиційних двох випусків журналу щороку протягом 
13-ти років (з 2001 р.) у 2014 році було видано 3 жур-
нали: планові 25 і 26 та додатковий — 27, який за  

змістом був насичений розглядом найактуальніших 
проблем того часу.  

Символічними ознаками можна вважати розмі-
щення першими статтями «Людський капітал та його 
роль в системі стратегічного розвитку промислового 
підприємства» українських авторів д.е.н. А.Я. Берсуць- 
кого і к.е.н. О.О. Каменської та «Анализ социальной 
ответственности бизнеса: экономический аспект» бі-
лоруського автора к.е.н. Г.Г. Винагорова, як свідоцтва 
інтернаціональної природи знань слов'янських наро-
дів.  

В цьому ж номері журналу вийшла і стаття  
В.Ф. Столярова і О.В. Шинкарюк «Науково-освітян-
ське забезпечення механізму державного управління 
«Життям по-новому (в умовах децентралізації влади)», 
як продовження статті авторів «Провідні складові ме-
ханізму державного управління «Життям по-новому (в 
умовах децентралізації влади)», надрукованій у 26-му 
номері Вісника економічної науки України. 

У наведених статтях знайшли розширені обґрун-
тування і розвиток «Наукових основ подальшого роз-
витку та вдосконалення концептуальних положень 
оновленого у 2010 році Бюджетного кодексу України» 
як передмова «Науково-практичного коментаря до 
Бюджетного кодексу України (відп. виконавець про- 
екту і науковий редактор — В.Ф. Столяров,  2011 рік). 
Цей коментар був підготовлений колективом авторів з 
усієї України з узагальненням фахівцями Українського 
державного університету фінансів та міжнародної тор-
гівлі та Державної навчально-наукової установи «Ака-
демія фінансового управління», яких незабаром спіт-
кає доля ЕНДІ Держплану України та РВПС України 
НАН України [19]. 

В країні з олігархічною системою влади вітчиз-
няна економічна наука також зазнала професійної со-
ціальної стратифікації між державними науковими  
закладами, які не мали достатньої фінансової під- 
тримки, та громадськими «науковоподібними» органі-
заціями, які діяли за грантами.  

Адміністративним поштовхом переходу до стра-
тегічного планування регіонального соціально-еконо-
мічного, в тому числі і людського розвитку, слід вва-
жати повідомлення Мінрегіону України від 13.03.2019 
року «Про початок розроблення Державної стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2027 
року». Пропозиції до проекту Стратегії необхідно було 
надсилати електронною поштою в термін до 01.04.2019 
року (тобто на протязі 17 днів) та ще й без поперед-
нього публічного обговорення її концептуальних ідей 
і положень.  

Враховуючи негативний досвід співпраці з Мін-
регіоном України та його кураторами з Уряду у 2017 
році щодо впровадження Методики здійснення плано-
вих розрахунків ІРЛР, як основи формування Регіона-
льних програм людського розвитку, та пілотного про-
екту «Державне регулювання регіонального людського 
розвитку на рівні адміністративної області», які були 
розроблені та частково апробовані у 2016-2017 роках 
на Хмельниччині [9, 10], нами було вирішено надати 
свої пропозиції публічно, в цій публікації.  

На сьогодні більш зрозумілими стали несприят-
ливими дії можновладців стосовно вітчизняних науко-
вих розробок у порівнянні з грантовими рекомендаці-
ями ГО «Інститут громадянського суспільства» та Асо-
ціації міст України, а також проектів ПРООН щодо 
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децентралізації влади в Україні. Підтвердженням та-
кого становища стала відсутність вітчизняних наробок 
науково-методичного забезпечення державних рішень 
при підготовці проекту Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо децентралізації 
влади)», який був внесений новим Президентом Укра-
їни в IV кварталі 2019 року, а потім та був знятий з 
розгляду у Верховній Раді України. 

На підставі власних наукових досліджень та ана-
літичних результатів статті вважаємо доцільним надати 
наступні рекомендації щодо формування остаточного 
варіанту Державної стратегії регіонального розвитку 
до 2027 року (в межах предмета і об’єкта, досягнутої 
мети та розв’язаних завдань).  

В стратегію доречно включити [23]: 
1. Аналіз результатів виконання аналогічних 

Стратегій і Планів заходів з їх реалізації на періоди до 
2015 та до 2020-х років, насамперед щодо розвитку 
людського капіталу в регіонах України (в т.ч. шляхом 
оцінки рівнів та динаміки ІРЛР та його складових за 
Методикою виміру 2012 року на статистичній базі 
2004-2018 років). 

2. Аналіз практики укладання і реалізації Угод 
між Кабінетом Міністрів України і Обласними радами 
щодо регіонального розвитку (в т.ч. в частині впро- 
вадження системи показників узгодження діяльності 
центральних і місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування щодо пріоритетних 
напрямів розвитку регіонів).  

3. Аналіз виконання адаптованих до регіонів на-
ціональних завдань семи Цілей Розвитку Тисячоліття, 
які діяли в Україні з 2003 до 2015 року з визначенням 
заходів щодо їх досягнення у 2021-2023 роках [20].  

4. Комплексний фінансово-економічний аналіз 
нормативно-правових і практичних дій у взаємовідно-
синах органів регіональної і загальнонаціональної 
влади у 2000-2018 роках (у 2000-2013 роках на непід-
контрольних частинах областей Українського Дон-
басу) у виконанні наступних Законів України: 

- Стаття 66 «Збалансування місцевих бюджетів» 
Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 року №280/97-ВР; 

- Стаття 17 «Повноваження в галузі соціально-
економічного розвитку» Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» від 09.04.1999 р. №586;  

- Стаття 20 «Основні засади фінансового забезпе-
чення надання державних соціальних гарантій» Закону 
України «Про державні соціальні стандарти та дер- 
жавні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. №2017-ІІІ.  

5. Аналіз стану виконання Угоди про асоціацію 
України з країнами-членами Європейського Союзу в 
частині наукового обґрунтування нової регіональної 
карти нашої держави відповідно до усталених на євро-
пейській території економіко-статистичних положень 
NUTS—системи. 

6. Аналіз стану виконання 25-ти стратегічних ін-
дикаторів Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020» 
та Цілі 2 «Ефективне врядування» і Цілі 3 «Розвиток 
людського капіталу» Середньострокового плану пріо-
ритетних дій Уряду на період до 2020 року.  

7. Аналіз практики створення Об’єднаних тери-
торіальних громад (ОТГ) на базі національно визначе-
них «точок економічного зростання» та розробки 
ними або для них Стратегічних планів розвитку з ура-
хуванням майбутнього впровадження загальнонаціо-

нальних і регіональних системоутворюючих доцентро-
вості інвестиційно-інноваційних проектів на період до 
2027 року. 

8. Аналіз практики використання ОТГ переданих 
з державної власності земельних ресурсів для оренди, 
продажу, безоплатного виділення та застави для отри-
мання кредитів під розвиток. 

9. Обґрунтування повноважень (прав і відповіда-
льності) структури і функцій Обл-райдержадміністра- 
ції в умовах дії ОТГ при визнанні ІРЛР в якості кри-
терія ефективності їх діяльності на противагу викори-
стання для цього Індексу конкурентоспроможності ре-
гіону. 

10. Аналіз стану виконання заходів щодо віднов-
лення життєдіяльності населення як підконтрольної, 
так і не підконтрольної органам загальнонаціональної 
влади частин Луганської та Донецької областей.  

11. Аналіз стану виконання Державної цільової 
програми відновлення та розбудови миру в східних ре-
гіонах України.  

12. Проведення прогнозних розрахунків  ІРЛР по 
усіх регіонах (адміністративних областях) України на 
період до 2027 року у складі 33-ох показників Мето-
дики вимірювання людського розвитку 2012 року з ви-
значенням пріоритетних стратегічних індикаторів та їх 
динаміки.  

13. Адаптація до регіонів національних завдань 
Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) на період до 2027 року 
з встановленням їх прогнозної узгодженості з показ-
никами ІРЛР.  

Серед 17-ти ЦСР до 2030 року, які були прийняті 
на саміті ООН у вересні 2015 року «Зі сталого розвитку 
та прийняття Порядку денного розвитку після 2015 
року» й адаптовані до України, доцільно виокремити 
вісім цілей, які безпосередньо пов’язані з моніторин-
гом ІЛРЛ [21]:  

Ціль 1. Подолання бідності (3 завдання/5 індика-
торів).  

Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського-
господарства (4/9). 

Ціль 3. Міцне здоров’я і благополуччя (9/16).  
Ціль 4. Якісна освіта (7/11).  
Ціль 5. Гендерна рівність (6/12).  
Ціль 6. Чиста вода та належні санітарніумови 

(5/13).  
Ціль 8. Гіднапраця та економічне зростання 

(6/16).  
Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад (6/18).  
Наявна збереженість цільової орієнтації людсь-

кого розвитку в Україні при переході від реалізації 
ЦРТ на період до 2015 року до досягнення ЦСР на 
період до 2027 та 2030 рр. На першому місці знову 
ціль — «Подолання бідності» (три завдання, п’ять 
індикаторів) (див. таблицю) [22]. 

Моніторинг ІРЛР необхідно здійснювати в узгод-
женості з моніторингом 17 ЦТР, які включають 87  
завдань та 149 індикаторів.  

Ознаками дезагрегування та адаптації національ-
них завдань ЦСР стали також ознаки «за типом місце-
вості проживання – міська або сільська», яка 
міститься  в 21-му завданні і 24-х індикаторах, а також 
ознака «за регіонами», яка міститься в 11-ти завданнях 
і 17-ти індикаторах.  

Тобто, інституалізації підлягає така система 
моніторингу складових та рейтингових оцінок в 
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цілому та за складовими ІРЛР регіонів, яка забезпе-
чить реалізацію національних завдань ЦСР на періоди 
до  2027 та до 2030 років 

Впровадження стратегічного планування та дер-
жавного регулювання регіонального людського роз- 

витку України з використанням осмислених елементів 
бюджетного федералізму на основі пропорцій «Золо-
того Перетину» стане першим результатом удос- 
коналення діючої в нашій суверенній і унітарній дер-
жаві моделі ринкової економіки. 

Таблиця 
Ціль 1 Подолання бідності 

Завдання Індикатор Дезагрегування Цілевизна-
чення 

Індикатори ІРЛР Джерело

1.1. Скоро-
тити в 4 рази 
рівень бідно-
сті, зокрема 
шляхом лік-
відації її 
крайніх 
форм 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Частка насе-
лення, чиї серед- 
ньодушові еквіва-
лентні сукупні вит-
рати є нижче від 
фактичного* (роз-
рахункового) про-
житкового 
мінімуму, % 

• За віком (до 18 
років, 18—34 роки, 
35—59 років, понад 
60 років) 
• За статтю  
• За наявністю ді-
тей у домогосподар-
стві 

2015 – 58,3
2020 – 30,0 
2025 – 20,0 
2030 – 15,0 

Блок 4. Добробут 
 
4.1. Рівень бідності за 
відносним критерієм 
(питома вага насе-
лення, еквівалентні 
сукупні витрати 
якого не перевищу-
ють 75% медіанного 
рівня), %.  
4.2. Питома вага до-
могосподарств, які 
робили заощадження, 
або купували нерухо-
мість, %.  
4.3. Кількість мініма-
льних продуктових 
кошиків, які можна 
придбати за серед-
ньодушовий дохід.  
4.4. Валовий регіона-
льний продукт (на  
одну особу). 
4.5. Питома вага до-
могосподарств, які 
мають всі товари три-
валого користування 
базового набору (те-
левізор, холодильник, 
пральна машина), % 

ІДСД НАНУ, 
Держстат 

1.1.2. Частка осіб, 
добове споживання 
яких є нижче 5,05 
дол. США за ПКС, 
% 

 2015 – 2,2
2020 – 0,5 
2025 – 0,0 
2030 – 0,0 

ІДСД НАНУ, 
Держстат 

1.2. Збіль-
шити охоп-
лення бід-
ного насе-
лення адрес-
ними про-
грамами со-
ціальної під-
тримки 

1.2.1. Частка бід-
них**, які охоплені 
державною соціаль-
ною підтримкою, у 
загальній чисельно-
сті бідного насе-
лення, % 

• За віком (до 18 
років, 18—34 роки, 
35—59 років, понад 
60 років)  
• За статтю  
• За наявністю ді-
тей у домогосподар-
стві 

2014 – 56,3 
2020 – 65,0 
2025 – 75,0 
2030 – 85,0 

ІДСД НАНУ, 
Держстат 

1.3. Підви-
щити життє-
стійкість со-
ціально враз-
ливих верств 

1.3.1. Співвідно-
шення рівнів бідно-
сті*** домогоспо-
дарств з дітьми та 
домогосподарств 
без дітей, рази 

• За типом місце-
вості проживання 
(м/с)  
• За статтю голови 
домогосподарства 

2015 – 1,77 
2020 – 1,60 
2025 – 1,40 
2030 – 1,27 

ІДСД НАНУ, 
Держстат 

1.3.2. Частка витрат 
на харчування в су-
купних витратах до-
могосподарств, % 

• За типом місце-
вості проживання  
(міська / сільська) 

2015 – 54,6 
2020 – 50,0 
2025 – 40,0 
2030 – 30,0 

Держстат
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Інституту економіки промисловості НАН України  

60 років! 

Історія Інституту економіки промисловості Наці-
ональної академії наук України починається з дале-
кого 1959 року, коли розпорядженням Раднаргоспу 
Донецького економічного району було створено Від-
ділення економіки промисловості у складі Донецького 
науково-дослідного вугільного інституту. З 1962 року 
Відділення економіки промисловості функціонувало у 
складі Макіївського науково-дослідного інституту з 
безпеки робіт у гірничій промисловості, а у 1963 році 
постановою Ради міністрів УРСР було перепідпоряд-
ковано Донецькому раднаргоспу і стало йменуватися 
як Відділення економіки промисловості Донецького 
раднаргоспу.  

У 1965 році постановою Ради міністрів УРСР Від-
ділення економіки промисловості було передано Ака-
демії наук УРСР і працювало у складі Інституту еко-
номіки АН УРСР як Донецьке відділення економіко-
промислових досліджень, а з 1969 року — як самостій-
ний Інститут економіки промисловості АН УРСР. 

До вересня 2014 року інститут розташовувався у 
м. Донецьку. Після втрати контролю з боку України 
на території Донбасу і неможливістю виконання в цих 
умовах завдань, покладених на інститут, його було пе-
реведено до м. Києва, у зв’язку з чим було реалізовано 
комплекс заходів із вимушеного переміщення науко-
вих підрозділів інституту до м. Києва і частково до 
м. Дніпра та м. Краматорська. 

На теперішній час в інституті п’ять наукових від-
ділів та три наукових сектори, а також відділення, яке 
об’єднує наукові підрозділи інституту у Донецько-
Придніпровському економічному районі (у м. Дніпрі 
та м. Краматорську). Науковий кадровий потенціал 
складають два академіки НАН України, один член-ко-
респондент НАН України, 15 докторів та 48 кандида-
тів наук.  

Головним завданням інституту є проведення нау-
кових досліджень, спрямованих на отримання та ви-
користання нових знань у галузі економіки та соціа-
льної політики в контексті пост- та неоіндустріального 
розвитку, досягнення інноваційного прогресу, дове-
дення наукових і науково-технічних розробок інсти-
туту до стадії практичного використання, максималь-
ного задоволення соціальних, економічних, екологіч-
них потреб та вимог в промислових регіонах, підго- 
товки висококваліфікованих наукових кадрів. 

Наукова діяльність інституту здійснюється за за-
твердженими Президією НАН України напрямами: 

регуляторні режими стимулювання розвитку про-
мисловості і модернізації її галузей, структурна дина-
міка просторових утворень, інноваційні екосистеми 
промислових регіонів; 

соціально-економічні проблеми промислового 
виробництва; соціальне управління, трудові відносини 
та соціальна відповідальність; механізми реалізації со-
ціальної політики; 

стратегія і практика промислового розвитку в 
контексті світогосподарських трансформацій та його 
фінансово-економічне регулювання; 

проблеми мікроекономіки та менеджменту, від-
новлення та розбудови сучасного промислового виро-
бництва, підвищення доданої вартості продукції. 

Науковці інституту беруть активну участь у роз-
робці програмних документів з питань модернізації 
промислових регіонів; активізації економічного та со-
ціального потенціалу держави; вирішення проблем 
підвищення ефективності господарювання в її галузях; 
становлення смарт-промисловості, грошово-кредит-
ного, податково-бюджетного й екологічного регулю-
вання її розвитку; забезпечення інвестиційно-іннова-
ційної активності підприємств. 

Широкий діапазон досліджень з актуальних про-
блем соціально-економічного розвитку держави та ре-
гіонів забезпечується участю науковців інституту в до-
слідженнях за програмно-цільовою тематикою НАН 
України, виконанням комплексних тем на відомче  
замовлення з фундаментальних і прикладних до- 
сліджень, участю у дослідженнях за державною тема-
тикою на замовлення Державного фонду фундамента-
льних досліджень. 

Найважливішими науковими розробками, ство-
реними співробітниками інституту за його 60-річну іс-
торію є такі: 

фундаментальна праця «Економіка Донбасу» (у  
2-х томах), 1971 р. (автори: О.М. Алимов, А.П. Сав- 
ченко, А.М. Федорищева). Одержано Премію АН 
УРСР ім. О.Г. Шліхтера; 

наукові основи створення автоматизованих сис-
тем управління виробництвом, 1970-1974 рр. (автори: 
О.М. Алимов, А.П. Савченко); 

основи теорії оптимального проектування шахт. 
Використовувались протягом багатьох десятиліть в 
проектуванні та будівництві шахт Донбасу, 1975 р. (ав-
тор К.І. Татомир);  

цикл робіт з планування економічного і соціаль-
ного розвитку територіально-виробничих комплексів  
і міст України, 1979 р. (автори: М.Г. Чумаченко,  
В.В. Фінагін). Одержано Премію АН УРСР ім. О.Г. 
Шліхтера; 

теоретичні та методичні основи системи терито-
ріального управління науково-технічним прогресом, 
1980 р. (автор М.Г. Чумаченко); 

цикл робіт з проблем науково-технічної револю-
ції та удосконалення управління виробництвом, 
1981 р. (автори: В.К. Мамутов, М.І. Іванов, Р.І. Забо-
тіна). Одержано Премію АН УРСР ім. О.Г. Шліхтера; 

методичний апарат економічного обґрунтування 
технологічних і організаційних схем реконструкції  
вугільних шахт, 1982 р. (автор М.І. Іванов). Одержано 
Премію АН УРСР ім. О.Г. Шліхтера; 
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Донецька комплексна система управління впро-
вадженням передового досвіду, 1984 р. (автори:  
В.К. Мамутов, М.С. Лангштейн, Н.О. Орлова). Одер-
жано Премію ВЦРПС; 

теоретичні і практичні рекомендації щодо удо-
сконалення управління економікою регіону, 1987 р. 
(автори: О.І. Амоша, Б.М. Біренберг, М.Д. Проко- 
пенко). Одержано Премію АН УРСР ім. О.Г. Шліх-
тера; 

цикл робіт з економічних проблем автоматизації 
виробництва, 1992 р. (автори: М.Г. Чумаченко, М.Д. 
Айзенштейн, Р.І. Заботіна). Одержано Премію Акаде-
мії наук України ім. М.І. Туган-Барановського; 

цикл праць з проблем соціальної орієнтації еко-
номіки, 2002 р. (автори: О.І. Амоша, О.Ф. Новікова). 
Одержано Премію Національної академії наук Укра-
їни ім. М.І. Туган-Барановського; 

цикл робіт з проблем регіональної соціально-еко-
номічної політики, 2003 р. (під керівництвом від ін-
ституту М.Г. Чумаченка). Одержано Державну премію 
України в галузі науки і техніки; 

розвиток і впровадження техніко-технологічних 
та організаційно-економічних рішень при активній ін-
вестиційній політиці, що забезпечують найвищу про-
дуктивність видобутку вугілля, 2003 р. (авторський ко-
лектив під керівництвом О.І. Амоши). Одержано Дер-
жавну премію України в галузі науки і техніки; 

цикл наукових праць з проблем економічного за-
безпечення збереження та розвитку людського потен-
ціалу, 2007 р. (автори: О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, 
Є.Т. Іванов). Одержано Премію Національної академії 
наук України ім. М.В. Птухи; 

інтелектуальна автоматизована інформаційно-
аналітична система супроводження бюджетного про-
цесу на регіональному рівні, 2007-2013 рр. (автори: 
В.П. Вишневський, Р.М. Лепа, О.В. Половян, Р.В. 
Прокопенко, В.Д. Чекіна); 

цикл робіт з відновлення інфраструктури, відбу-
дови основних галузей виробничої сфери Донбасу на 
новій технологічній основі, 2014-2017 рр. (авторський 
колектив під керівництвом О.І. Амоши).  

Інститутом лише за час свого базування на но-
вому місці (2014—2018 роки) підготовлено і передано 
для використання та впровадження у суспільну прак-
тику до органів державної влади, місцевого самовря-
дування, інших організацій і суб’єктів господарю-
вання, Президії НАН України 585 наукових розро-
бок — інформаційно-аналітичних матеріалів, наукових 
доповідей та доповідних записок, експертних виснов-
ків, на які було отримано 293 листа про їх практичне 
впровадження. Наукові розробки інституту надсила-
лися до Адміністрації Президента України, комітетів 
Верховної Ради України, Ради Національної безпеки  
і оборони України, Кабінету Міністрів України, про-
фільних міністерств і відомств, регіональних і місце-
вих органів влади та були використані ними при під-
готовці та прийнятті законодавчих і нормативних ак-
тів, документів програмного та концептуального ха- 
рактеру. Зважаючи на багаторічну плідну співпрацю 
співробітники установи неодноразово відмічались від-
знаками національних та регіональних органів влади. 

Інститут є загальновизнаною авторитетною нау-
ковою установою не лише на національному, а й на 
міжнародному рівні. Системні й ґрунтовні досліджен-
ня у галузі сучасної політики розвитку та модернізації 

промисловості, вагомість прикладних і практичних ре-
зультатів наукової діяльності, а також беззаперечний 
авторитет видатних науковців інституту у широких 
академічних та громадських колах мають визначаль-
ний вплив на соціально-економічний та суспільний 
розвиток України. В інституті успішно функціонують 
відомі в Україні та за її межами три наукові школи:  

з сучасної політики розвитку та модернізації про-
мисловості (засновники: акад. НАН України О.М. 
Алимов, акад. НАН України О.І. Амоша, акад. НАН 
України В.П. Вишневський, чл.-кор. НАН України 
М.І. Іванов). Нині школу очолюють акад. НАН Укра-
їни О.І. Амоша, акад. НАН України В.П. Вишневсь-
кий; 

з управління виробництвом та економікою регіо-
нів (засновники: акад. НАН України М.Г. Чумаченко 
та чл.-кор. НАН України А.П. Савченко). Нині школу 
очолюють д.е.н., проф. В.І. Ляшенко та д.е.н., проф. 
І.П. Булєєв; 

з соціально-економічного розвитку промислово-
сті (засновник − акад. НАН України О.І. Амоша). Нині 
школу очолює д.е.н., проф. О.Ф. Новікова. 

Публікаційна активність науковців інституту від-
повідає міжнародним стандартам відмінного рівня. 
Публікації викликають зацікавлення міжнародної ака-
демічної спільноти, а з точки зору оригінальності, зна-
чущості та наукової етики не поступаються відповід-
ним закордонним. За останні п’ять років опубліковано 
50 монографій і доповідей, понад 600 статей (у тому 
числі в журналах, що індексуються міжнародними на-
укометричними базами, провідних вітчизняних жур-
налах у галузі економічної науки).  

Інститут є засновником та співзасновником семи 
наукових видань: наукових журналів «Економіка про-
мисловості», «Вісник економічної науки України», 
«Економічний вісник Донбасу», «Економічний вісник 
Національного гірничого університету»; збірників на-
укових праць: «Управління економікою: теорія та 
практика. Чумаченківські читання», «Стратегія і меха-
нізми регулювання промислового розвитку», «Проме-
тей». 

Здійснюються різноманітні форми міжнародної 
науково-освітньої співпраці, що підтверджує відповід-
ність науково-дослідних робіт, які виконуються в ін-
ституті, світовому рівню, зміцнює свої позиції в на- 
уковому світі, долучається до виконання міжнародних 
наукових проектів. Укладено договори про співробіт-
ництво у сфері науково-дослідної та освітньої діяльно-
сті з установами Польщі, Болгарії, Румунії, Китаю, Бі-
лорусі, Азербайджану.  

Інститут співпрацює із закладами системи вищої 
освіти для розв’язання складних наукових проблем, 
упровадження результатів фундаментальних, приклад-
них досліджень і розробок; залучення до навчально-
виховного процесу співробітників установи; організа-
ції наукових, науково-практичних, науково-методич-
них семінарів, конференцій. 

Кадрова політика інституту зорієнтована на збе-
реження наукового потенціалу та омолодження його 
складу. У цьому велику роль відіграє рада молодих уче-
них та спеціалістів як колегіальний виборний дорад-
чий орган, що постійно діє та об’єднує молодих уче-
них інституту із метою розкриття їх наукових здібнос-
тей і творчого потенціалу. Наукові здобутки молодих 
вчених інституту неодноразово були відзначені сти- 
пендіями Президента України та НАН України. 
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Інститут активно інформує суспільство про свої 
досягнення. Провідні науковці активно долучаються 
до громадських обговорень щоб оприлюднити свою 
точку зору з актуальних напрямів промислового роз-
витку, стратегічного та програмного забезпечення ро-
звитку промислових регіонів, реалізації інноваційних 
підходів до використання внутрішньо переміщених 
осіб як ресурсу розвитку приймаючих громад, досяг-
нення соціальної справедливості щодо внутрішньо пе-
реміщених осіб, зростання ролі української науки та 
освіти у міжнародному науковому просторі.  

Значна робота проводиться з висвітлення та оці-
нки у засобах масової інформації (ЗМІ) актуальних 
питань соціально-економічного розвитку національ-
ної промисловості, ролі академічної економічної на-
уки у модернізації економіки промислових регіонів (у 
друкованих та електронних ЗМІ — «Дзеркало тижня», 
«Энергобизнес», «Кореспондент.блог», «Вісті Дон-
басу», «День», газета «Телеграф», електронний ресурс 
EconomistUA, сайт Донецької обласної державної ад-
міністрації, сайт Асоціації вчених-внутрішньо перемі-
щених осіб; на теле- та у радіопередачах — «UA: пер- 

ший», «Громадське радіо», «Радіо свобода», «Голос 
Донбасу», «Українські новини», «Громадське ТБ Дон-
басу», «Слово громади», «8 Канал»). 

В інституті діє спеціалізована вчена рада з правом 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня до-
ктора та кандидата економічних наук за спеціальнос-
тями з економіки та управління національним госпо-
дарством і економіки та управління підприємствами. 

За час свого існування інститут перетворився на 
визнаний методологічний і науково-організаційний 
центр з системних досліджень економіки промислово-
сті, вирішує стратегічні проблеми формування націо-
нальної моделі неоіндустріального розвитку, управ-
ління процесами у соціальній сфері, трансформації 
ринку праці та зайнятості, модернізації економіки ста-
ропромислових регіонів, стимулювання інноваційно-
інвестиційних процесів в контексті сучасних світогос-
подарських трансформацій. 

Свій 60-річний ювілей Інститут економіки про-
мисловості НАН України зустрічає у розквіті творчої 
активності. Це дозволяє сподіватися, що історія Інсти-
туту економіки промисловості НАН України буде мати 
своє славетне продовження.  

акад. НАН України О.І. Амоша 
к.е.н. А.І. Землянкін 
к.е.н. М.О. Солдак 
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Бориса Петровича Бельгольского 

Научный принцип историзма требует не умалчи-
вать, не предавать забвению вклад предшественников 
и учителей в становление и развитие науки. Одним из 
великих учителей в области организации, планирова-
ния, экономики и менеджмента металлургических 
предприятий является Борис Петрович Бельгольский, 
представитель послевоенной и постиндустриальной 
отечественной организационно-экономической на-
уки.  

Бельгольский Борис Петрович родился 4 августа 
1919 года в г. Павлограде Днепропетровской области 
в семье служащего. В 1936 г. поступил в ДМетИ на 
инженерно-экономический факультет, закончив его в 
1941 г. Проработав полгода старшим экономистом 
планового отдела Магнитогорского металлургического 
комбината, ушел на фронт. Служил рядовым, комсор-
гом батальона, командиром взвода в составе I и  
III Белорусского фронтов. Награжден орденом «Оте-
чественной войны I степени», 13 медалями, в том 
числе «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
Победу над Германией». 

В 1946 году вернулся в родной институт, где про-
шел путь от инженера-исследователя, ассистента, 
старшего преподавателя, доцента, профессора. Канди-
датскую диссертацию на тему: «Вопросы регламенти-
рованного режима работы в рельсобалочных цехах» за-
щитил в 1953 г. Ученую степень доктора экономиче-
ских наук Б.П. Бельгольскому присвоили в 1981 г.  
после успешной защиты диссертации на тему: «Орга-
низационные проблемы повышения эффективности 
прокатного производства». С 1965 по 1970 г. и с 1975 
по 1991 г. возглавлял кафедру организации и плани-
рования производства, был деканом инженерно-эко-
номического факультета. 

Борис Петрович внес весомый личный вклад в 
дальнейшее развитие металлургии, сформировав в  
90-е годы прошлого столетия новое научное направ-
ление в планировании и организации прокатного про-
изводства с учетом работы сопряженных с ним произ-
водств и отраслей промышленности.  

Б.П. Бельгольский придавал большое значение 
прямым и обратным связям науки и производства. 
Всестороннее, глубинное, доскональное знание тео-
рии и практики прокатного и всех сопряженных с ним 
производств и отраслей на всех стадиях жизненного 
цикла предприятий закономерно позволило ему зало-
жить основы комплексного системного подхода и ана-
лиза в металлургии, рассматривая в качестве объекта 
исследования единую систему прокатных станов 
страны с оптимизацией их загрузки по критерию мак-
симальной эффективности их работы. Вскрытые в его 
личных исследованиях организационные резервы 
обеспечивали значительное повышение эффективно-
сти прокатного производства в черной металлургии и 
в металлургическом комплексе машиностроительных 
предприятий страны. Оригинальными для того вре-
мени были также проводимые под руководством Бо-
риса Петровича научно-исследовательские работы по 
сетевому планированию и управлению ремонтами ме-
таллургического оборудования, внедренные на пред-
приятиях и в ремонтных организациях.  

Научные исследования профессора Б.П. Бель-
гольского получили полное отражение в учебном про-
цессе. На их основе создавалось и осовременивалось 
учебно-методическое обеспечение читаемых кафед-
рами факультета дисциплин. 

Бориса Петровича как ученого и человека отли-
чало стремление постоянно поддерживать деловые и 
дружеские связи с основателями научных школ  
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родственных вузов, профессорами: С.С. Аптекарем, 
Н.П. Банным, В.В. Глуховым, И.Н. Ивановым, А.Ф. 
Метсом, Л.А. Коноваловым, В.А. Роменцом, И.Г. Сте-
пановым, П.А. Ширяевым, К.А. Штецом, Ф.И. Ще-
пиловым, а также с академиком НАН Украины  
Н.Г. Чумаченко и др. 

Тесные контакты и взаимовыгодное сотрудниче-
ство осуществлялось с центральными и с отраслевыми 
органами и отраслевой наукой: МЧМ, центральным и 
республиканским МВиССО, ЦНИИЧМ, ВНИИОЧер-
мет, ВНИТИ, НИИЧМ, центральным и украинским 
ГИПРОМЕЗами и др. Кроме связей с отраслевой и 
вузовской наукой наш учитель всегда интересовался 
академической наукой. Он с удовольствием и не- 
сомненной пользой стажировался в Институте эконо-
мики промышленности НАН Украины, в его Днепро-
петровском отделении по управлению качеством ме-
таллопродукции. 

Борис Петрович принимал активное участие в ра-
боте Методической комиссии МВиССО по экономи-
ческим специальностям металлургических и политех-
нических вузов. Он всегда вносил конструктивные 
предложения по совершенствованию структуры и со-
держания учебных планов и типовых программ дисци-
плин, при обсуждении которых использовались в ос-
новном метод мозгового штурма и передовой опыт вы-
пускающих кафедр вузов страны. Сотрудники ка-
федры помнят о его настойчивых требованиях интере-
соваться передовым опытом в технологии, организа-
ции, планировании и управлении производством для 
практического использования в учебном процессе. 

Б.П. Бельгольский — организатор и координатор 
научной деятельности. Первый опыт руководства и 
управления, а так же организаторские умения и 
навыки, как и чувство личной ответственности, прак-
тически после студенчества он приобрел на фронтах 
Великой Отечественной войны. Это пригодилось ему  
в организации и непосредственном руководстве науч-
ными коллективами кафедры, факультета, созданной 
и возглавляемой им Отраслевой лабораторией науч-
ной организации труда и управления министерства 
черной металлургии Украины. По его инициативе, 
при его поддержке и научно-методическом руковод-
стве в нашем вузе была создана Межкафедральная ла-
боратория творчества инженерного труда. В ней нема-
лую долю персонала (по совместительству) составили 
профессора и доценты кафедры организации и плани-
рования производства (ОПП), в том числе и авторы 
статьи. 

Под руководством профессора Б.П. Бельголь-
ского на факультете экономике и менеджмента были 
открыты три новые специальности: «Менеджмент ор-
ганизаций», «Менеджмент внешнеэкономической де-
ятельности» и «Учет и аудит». Борис Петрович разра-
ботал и читал курс «Основы научных исследований». 
Он всегда уделял большое внимание организации сту-
денческой науки на кафедре и факультете, привлекая 
способных студентов к участию в научно-исследова-
тельских работах, обеспечивая лучших из них рабо-
чими местами в период производственной и предди-
пломной практик. 

Борис Петрович — не только организатор и коор-
динатор науки, но и ее активный популяризатор. Он 
вносил весомый вклад в просветительскую деятель-
ность и настоятельно приобщал к ней ведущих сотруд-
ников кафедры и факультета. Как человек со стойкой 

и активной жизненной позицией, он был прирожден-
ным просветителем и популяризатором науки. Накоп-
ленными многосторонними глубокими знаниями и 
богатым опытом он щедро делился с коллегами, за-
водчанами, аспирантами, студентами.  

Вторая половина ХХ века ознаменовалась мно-
гими экономическими реформами и экспериментами, 
что потребовало не только научного и методического 
их сопровождения, но и необходимости овладения ра-
ботниками инженерно-технических служб предприя-
тий и учреждений новыми организационно-экономи-
ческими и управленческими знаниями. Под руковод-
ством и при непосредственном участии Бориса Пет-
ровича коллективом кафедры создавалось методиче-
ское обеспечение и читались лекции на предприятиях 
Днепропетровской области, в Институте повышения 
квалификации руководителей и специалистов черной 
металлургии. Профессор Б.П. Бельгольский был также 
председателем Ревизионной комиссии Украинского 
республиканского научно-технического общества чер-
ной металлургии. Он активно приобщал сотрудников 
кафедры к общественной работе по народному кон-
тролю на металлургических предприятиях города. 

Борис Петрович был всегда в авангарде иннова-
ций, его отличали: 

— приверженность к системному подходу при 
рассмотрении объекта и предмета исследования;  

— глубина исследований по интенсификации ин-
женерного труда; 

— философская направленность излагаемого ма-
териала, что обеспечивало фундаментальность в под-
готовке специалистов; 

— проблемное изложение лекций с реальными  
примерами из практики и конкретными предложени-
ями по совершенствованию металлургического произ-
водства и управленческих функций; 

— лидерство кафедры в разработке и внедрении 
передовых методов активного обучения и инноваци-
онных технологий в преподавании;  

— оригинальная, в форме беседы, методика при-
ема экзамена у студентов, элементами которой целе-
сообразно было бы дополнить нынешний тестовый 
контроль знаний; 

— умение объективно оценить оппонируемые 
диссертации и авторефераты, рецензируемые учеб-
ники, отчеты по НИР, научные статьи и др., за что 
Борис Петрович был всегда востребованным членом 
многочисленных ученых советов, редакций ведущих 
металлургических и экономических журналов и изда-
тельств, оргкомитетов научных конференций. 

По инициативе и участии профессора Б.П. Бель-
гольского была спроектирована, создана и оснащена 
предметная аудитория 418, которая по праву должна 
носить имя ее создателя. Кроме того, целесообразно 
было бы переиздать его основные труды по организа-
ции производства, методологии научных исследова-
ний и инженерного творчества, не утратившие своей 
актуальности и в настоящее время. 

Борис Петрович Бельгольский на протяжении 
всей своей научно-производственной, педагогической 
и общественной жизни был связан с коллегами узами 
тесного сотрудничества и профессиональной дружбы. 

Высоко оценивая коллективный разум и учиты-
вая достижения других вузов в решении конкретных 
научных проблем и созданные на их основе иннова-
ционные технологии обучения, Борис Петрович был 
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инициатором подготовки совместных учебников и 
учебных пособий, и их публикации в центральных из-
даниях, продолжая традицию основателя кафедры 
ОПП ДМетИ и его первого заведующего Эммануила 
Соломоновича Гликмана. Опыт коллективного взаи-
модействия при подготовке и издании научно-методи-
ческого обеспечения учебного процесса он передавал 
кафедральному коллективу, распределяя главы между 
ведущими преподавателями в соответствии с их науч-
ными интересами и специализацией учебной 
нагрузки, консультировал всех и контролировал ход и 
сроки. Минвузом страны и центральным издатель-
ством «Металлургия» был проведен конкурс на учеб-
ное пособие для вузов «Технико-экономические рас-
четы по организации, планированию и управлению 
металлургическим предприятием». Возглавляемый Бо-
рисом Петровичем, авторский коллектив кафедры был 
одним из призеров. 

Профессор Б.П. Бельгольский автор более 200 
научных трудов, в том числе 15 учебников (в соавтор-
стве): «Научная организация и техническое нормиро-
вание на предприятиях черной металлургии», «Ор- 

ганизация труда и планирование ремонтов на метал-
лургических предприятиях», «Организация и планиро-
вания производства на металлургических предприя-
тиях», «Экономика, организация и планирование про-
изводства на предприятиях черной металлургии», 
«Математические методы и ЭВМ в экономической ра-
боте на металлургических предприятиях», «Технико-
экономические расчеты по организации, планирова-
нию и управлению металлургическим предприятием» 
и др. Б.П. Бельгольский опубликовал 20 монографий 
(в соавторстве): «Повышение производительности 
прокатных станов», «Совершенствование организа-
ции, планирования и управления в прокатном произ-
водстве», «Сетевое планирование ремонтов черной ме-
таллургии», «Экономия металла в прокатном произ-
водстве», «Интенсификация инженерного творчества: 
потребности, методы, организация» и др. Под его ру-
ководством защищено 15 кандидатских диссертаций. 

Он является для нас образцом мудрости, толе-
рантности, беззаветного и преданного служения лю-
бимому делу, высокого профессионализма и  скром-
ности.  

Член-корреспондент АЭНУ, 
Почетный профессор НМетАУ  

Н.Г. Шпанковская, 

Заведующий кафедры менеджмента НМетАУ, 
профессор  

Д.Е. Козенков, 

Редколлегия журнала 
«Вестник экономической науки Украины» 
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Академіку Академії економічних наук України, 
доктору економічних наук,  професору 

МИЦЕНКУ ІВАНУ МИХАЙЛОВИЧУ — 70! 

! 

Миценко Іван Михайлович народився 22 грудня 
1949 року в с. Злинка Маловисківського району Кіро-
воградської області. Після закінчення Злинської се- 
редньої школи з 1968 по 1970 рік проходив службу в 
збройних силах радянської армії. Свій трудовий шлях 
розпочав у 1971 році. З 1971 по 1982 рік працював у 
Капустянському кар'єроуправлінні Новоукраїнського 
району Кіровоградської області на посадах: механік, 
інженер, начальник відділу технічного контролю  
якості, з 1982 по 1985 рік — заступник голови колгоспу  
Маловисківського району Кіровоградської області. З 
1985 року і по теперішній час працює в Кіровоград- 
ському національному технічному університеті, обій-
маючи посади інженера науково-дослідного сектору, 
наукового співробітника, старшого викладача, до- 
цента. Закінчив аспірантуру КНТУ та захистив канди-
датську дисертацію в 1997 році. Без відриву від вироб-
ництва в Інституті економіки промисловості Націона-
льної академії наук України закінчив докторантуру та  
у 2005 році захистив докторську дисертацію. Має на- 

уковий ступінь доктора економічних наук України, 
професор І.М. Миценко є академіком Академії еконо-
мічних наук України. 

З 2000 року за безпосередньої участі І.М. Ми- 
ценка відкрито та акредитовано за ІV рівнем спеціаль-
ність «Міжнародна економіка», а в 2008 році — спеці-
альність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяль-
ності». З 2000 року по теперішній час він є завідувачем 
кафедри міжнародних економічних відносин, яка зай-
має лідируючі позиції серед кафедр університету.  

Він є автором 6-ти навчальних посібників з гри-
фом Міністерства освіти і науки України та 5-ти мо-
нографій. Його видання отримали визнання у науко-
вих і освітянських колах і використовуються в нав-
чальному процесі у вищих навчальних закладах Укра-
їни. Загальний обсяг друкованих праць складає понад 
200 найменувань. Наукові розробки І.М. Миценка ви-
користовуються як на державному, так і регіональному 
рівнях при підготовці законотворчих проектів еконо-
мічної політики, сприяючи розбудові незалежної Ук-
раїни. 

Неодноразово був відзначений почесними грамо-
тами Міністерства освіти і науки України, Кіровоград-
ської області та міської ради. В 1999 році І.М. Мице-
нко нагороджений знаком «Відмінник освіти Укра-
їни», у 2006 році — знаком «За наукові досягнення», у 
2008 році — золотою медаллю імені М.І. Туган-Бара-
новського Академії економічних наук України. За  
значний особистий внесок у соціально-економічний, 
культурний розвиток Української держави, вагомі  
трудові досягнення Указом Президента України в  
2009 році присвоєно почесне звання «Заслужений пра-
цівник освіти України».  

І.М. Миценко ініціював розгляд багатьох питань 
серед яких питання розвитку міжнародної співпраці з 
вищими навчальними закладами країн Європейського 
Союзу, проходження стажування та навчання студен-
тів і співробітників за кордоном. Проходив стажу-
вання в навчальних закладах Данії, Англії, Німеччини, 
Франції. За вагомий внесок у розвиток міжнародної 
співпраці є почесним громадянином міста Бейсенак 
(Франція).  

В день Вашого Ювілею, Вельмишановний Іване 
Михайловичу, ми ради бачити Вас, як завжди, енер-
гійним і бадьорим, мудрим і далекоглядним, повним 
творчих планів, націлених у майбутнє. Щиро бажаємо 
Вам, міцного здоров’я, сімейного щастя, благопо-
луччя. Нехай усі Ваші плани неодмінно втіляться в ре-
альність, майбутнє принесе успіх і задоволення від ви-
конаної роботи, і нехай удача яскраво освітлює Ваш 
життєвий шлях! 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
 промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України» 
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До 75-річчя 

академіка Академії економічних наук України,  
члена-кореспондента Академії підприємництва та менеджменту України,  

доктора економічних наук, професора 

ЄВГЕНА МИКОЛАЙОВИЧА ПАЛИГИ 

15 серпня 2019 року виповнюється 75 років Па-
лизі Євгену Миколайовичу — академіку Академії еко-
номічних наук України, члену-кореспонденту Акаде-
мії підприємництва та менеджменту України, доктору 
економічних наук, професору, завідувачу кафедри під-
приємництва та маркетингу Української академії дру-
карства. 

Народився Євген Миколайович у родині сіль- 
ських трударів у с. Чаниж Буського району Львівської 
області. Він типовий представник дітей воєнного та 
післявоєнного покоління. Війна позбавила його бать-
ківської опіки та змусила хлопця з ранніх літ дбати про 
себе і близьких самому. З юних літ спізнав важку се-
лянську працю. 

Після навчання у школі закінчив сільське профе-
сійно-технічне училище, пізніше Золочівський сіль- 
ськогосподарський технікум. Саме тут полюбив тех-
ніку і прагнув за її допомогою полегшити працю се-
лян. У 1965-1967 роках служив у Радянському війську, 
а після завершення служби працював на виробничому 
об’єднанні «Львівхімсільмаш», де пройшов усі щаблі 
кар’єрного росту — від робітника-слюсаря до заступ-
ника генерального директора. 20 років життя присвя-
тив цьому підприємству. Тут освоїв ази управлінської 

праці і сформував своє відношення до людини праці — 
її цінність, пошанування та піклування. 

У 1975 році закінчив Львівський сільськогоспо-
дарський інститут за спеціальністю «Механізація сіль-
ського господарства». 

Працьовитість, організаторські здібності, вміння 
працювати з людьми, мотивувати колектив на вирі-
шення складних виробничих завдань викликали ве-
лику повагу і прихильність працівників об’єднання. У 
1986 році за активну участь у створенні нового поко-
ління сільськогосподарської техніки і хімічного за- 
хисту рослин, впровадження додаткових виробничих 
потужностей Є.М. Палига був удостоєний ордена 
«Знак Пошани». 

Багаторічний управлінський досвід, талант орга-
нізатора виробництва, повага працівників були підста-
вою для призначення у 1987 році директором Львів- 
ського мотозавод, яким Є.М. Палига керував до 2004 
року. Саме тут прийшло глибоке розуміння значення 
науки в забезпеченні ефективності господарювання. 
На підприємстві почали ефективно запроваджувати 
новітні технології машинобудування, вивчали зару- 
біжний досвід, вели пошук сучасних моделей управ-
ління виробничими підприємствами. У складі делега-
цій Є.М. Палига знайомився з організацією вироб- 
ництва на аналогічних підприємствах Німеччини, 
США, Японії, Мексики, Індії, Куби. Набутий досвід 
допомагав вирішувати складні виробничі завдання  
і успішно пережити трансформаційні процеси 90-х ро-
ків ХХ ст. Як мудрий управлінець, він налагоджує  
тісну співпрацю з науковцями Львівського інституту 
регіональних досліджень НАН України, щедро ді-
литься досвідом з майбутніми фахівцями з НУ «Львів-
ська політехніка» — читає лекції студентам кафедри 
економіки приладо- і машинобудування, бере активну 
участь в наукових конференціях, впродовж багатьох 
років призначається головою державної екзаменацій-
ної комісії. Результатом співпраці став захист у  
1995 році кандидатської, а у 2005 році докторської ди-
сертацій. 

Є.М. Палига став одним із перших в України фа-
хівців вищої кваліфікації з питань корпоративного уп-
равління, членом-кореспондентом Академії підприєм-
ництва і менеджменту України, створив власну на- 
укову школу з проблем корпоративного управління. 

Працюючи на виробництві, піклувався про по-
ліпшення житлово-побутових умов членів колективу. 
За його ініціативою було побудовано три багатопо- 
верхові будинки для працівників, поліпшено умови 
проживання в гуртожитках, відкрито дитсадок, об- 
лаштовано базу відпочинку. 

Важлива грань цінності Є.М. Палиги — небайду-
жість до долі України. Він впродовж багатьох років був 
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депутатом районної ради, а згодом — заступником го-
лови Львівської обласної ради першого демократич-
ного скликання. Це був непростий період становлення 
органів місцевого самоврядування, динамічних проце-
сів зміни форм власності суб’єктами господарювання. 
Є.М. Палига вмів конструктивно співпрацювати з по-
літичними партіями, громадськими організаціями, ке-
рівниками і власниками підприємств. Він завжди во-
лодів даром переконання, допомоги, сприяння.  

У вересні 2004 року Є.М.Палига повністю пере-
ходить на науково-педагогічну роботу в Українську 
академію друкарства. У 2005 році йому присвоєно 
звання професора, а в 2008 році обирають академіком 
Академій економічних наук України. За його керів- 
ництвом та безпосередньою участю виконано понад  
20 господарських і бюджетних тем, близько 50 проек-
тів з приватизації та реструктуризації підприємств. 
Учений опублікував 3 монографії, 6 навчальних по- 
сібників, 2 підручники. У його доробку понад  
150 публікацій у фахових виданнях України та зару- 
біжжя. Він — член двох спеціалізованих рад із захисту 
дисертацій. Під керівництвом Є.М. Палиги виконано 
і захищено докторську та 12 кандидатських дисерта-
цій. Сьогодні він науковий консультант двох доктор-
ських і п’яти кандидатських дисертацій. 

За вагомий внесок у розвиток економічної на- 
уки, підготовку фахівців для видавничо-поліграфічної 
справи, практичне впровадження у виробництво но- 
вітніх досягнень науки і техніки нагороджений почес-
ною відзнакою спілки економістів України (2014 рік), 
нагрудним Знаком МОН України «Відмінник освіти» 
(2015 рік). Має відзнаку Львівської обласної державної 
адміністрації за розвиток наукової сфери, як відомий 
фахівець економіки Львівщини (2015 рік). 

Особливою гордістю Євгена Миколайовича є син 
Ігор — Заслужений лікар України, доктор медичних 
наук, директор ТОВ «Клініка репродукції людини 
«Альтернатива» та дві внучки — Дарина і Софія. 

Свій ювілей Євген Миколайович зустрічає у роз-
квіті сил, сповнений різними планами, оточений лю-
бов’ю і турботою рідних, повагою студентів, колективу 
кафедри і академії.  

З ювілеєм Вас, шановний Євгене Миколайовичу! 
І хоч рік Вашого ювілею важкий для нашої Укра-

їни, хоч наші луги і поля символічно вкриті черво-
ними маками, ми, сповнені оптимізму, бажаємо Вам, 
щоб Ваші вмілі руки не знали втоми, серце — болю, 
добра душа — страждання. Нехай доля посилає Вам 
радість, нові здобутки і довгі літа! 

Ректор та Учена Рада  
Української академії друкарства, 

Президія Академії економічних наук України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України» 
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Академіку Академії економічних наук України, 
доктору економічних наук, доктору технічних наук, професору 

РАМАЗАНОВУ СУЛТАНУ КУРБАНОВИЧУ – 70 ! 

13 грудня 2019 року Рамазанову Султану Курбано-
вичу, доктору економічних наук, доктору технічних 
наук, професору, академіку Академії економічних 
наук України виповнилося 70 років. 

Він народився 13 грудня 1949 р. в родині кол- 
госпників у с. Хрюг, Ахтинського району, Дагестан- 
ської АРСР. З вересня 1957 р. по липень 1968 р. на-
вчався в Хрюгській середній школі, де й одержав ате-
стат з відзнакою про повну середню освіту. У серпні 
1968 р. вступив до Донецького державного універси-
тету на математичний факультет за спеціальністю  
"Математика", який закінчив у червні 1973 р., одер- 
жавши диплом математика. 

З 1973 по 2016 р. працював в Східноукраїнському 
національному університеті ім. Володимира Даля (ра-
ніше: Ворошиловградський машинобудівний інститут, 
Луганський машинобудівний інститут, Східноукраїн-
ський державний університет МОН України ): 
З серпня 1973 р. — молодший науковий співробітник 
в дослідницькій лабораторії обчислювальної техніки 
Ворошиловградського машинобудівного інституту  
МОН України. З січня 1977 р. — асистент кафедри  
технічної кібернетики і систем управління (ТКіСУ) 
Ворошиловградського машинобудівного інституту  
МОН України, з червня 1980 р. — ст. викладач, а з  
січня 1985 р. — доцент. З травня 1988 р. — в.о. завіду-
вача кафедри технічної кібернетики (ТК) Луганського 
машинобудівного інституту, а з березня 1989 р. — за-
відувач кафедри ТК. З червня 1998 р. — завідувач ка-
федри, професор економічної кібернетики (ЕК) Схід-
ноукраїнського державного університету. З липня 

2001 р. — декан факультету управління і завідувач ка-
федри ЕК Східноукраїнського національного універ-
ситету ім. Володимира Даля, а з березня 2008 р. — де-
кан факультету управління економікою. З серпня 
2009 р. — декан факультету інноваційної економіки  
і кібернетики, а з серпня 2013 р. — завідувач кафедри 
економічної кібернетики СНУ ім. В. Даля. 

З 01.08.14 — 30.06.16 — професор кафедри «Еко-
номічної кібернетики» Полтавського університету еко-
номіки і торгівлі Укоопспілки. З 01.08.16 р. — по нині 
професор кафедри «Інформаційних систем в еконо-
міці» ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана». 

Особисті досягнення і внесок у розвиток універси-
тету. 

 У 1975 р. — створення кафедри «Технічна кі-
бернетика і системи управління» (ТК і СУ).

 Відкриття Галузевої науково-дослідної лабо-
раторії МОМ СРСР. Відповідальний викона-
вець і керівник багатьох госп. договірних тем.

 У 1982 р. — захистив кандидатську дисертацію
зі спеціальності: 05.13.01 — «Технічна кіберне-
тика і теорія інформації» (м. Київ, ІК НАН
України ім. В. Глушков).

 1985 р. — відкриття на кафедрі першої спеціа-
льності «Робототехнічні системи».

 1993 р. — відкриття другої спеціальності «Ін-
формаційні системи в економіці».

 1996 р. — Відмінник освіти України.
 1997 р. — захистив першу докторську дисерта-

цію по спеціальностям: 05.26.05 — Інженерна
екологія і 05.22.12 — Промисловий транспорт.

 1998 р. — розділення кафедри ТК і створення
нових кафедр: «Економічна кібернетика» і
«Гнучкі комп'ютеризовані системи і робото-
техника».

 2000 р. — відкриття ще однієї нової спеціаль-
ності «Інформаційні системи, що управляють,
і технології».

 У 2001 р. отримав другу освіту за фахом «Фі-
нанси».

 2008 р. — захистив другу докторську дисерта-
цію за фахом: 08.00.11 — Математичні методи,
моделі і інформаційні технології в економіці.

 У 2009 р. — «Учений року університету».
 2010 р. — Заслужений діяч науки і техніки Ук-

раїни.
 У 2012 р. — відкриття магістрату за фахом

«Економіка довкілля і природних ресурсів».
 У 2016 р. — почесний професор СНУ імені Во-

лодимира Даля.
Членство в академіях. Він є академіком: Міжна- 

родної академії інформатизації (21.06.99; №10-11 688), 
Міжнародної академії наук екології і безпеки життєді-
яльності (23.12.99; № 01075); Академії економічних 
наук України (07.05.04; №471); Академії технологічних 
наук України (18.10.01; №275); Транспортної академії 
України.  
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Він відомий український вчений: математик, кібер-
нетик, екологічний економіст; почесний професор 
Східноукраїнського національного університету імені  
В. Даля, фахівець з проектування та розробки інтегро-
ваних інформаційних систем управління складними  
еколого-економічними об'єктами з елементами штуч-
ного інтелекту, а також організатор науки, освіти та 
управління науковими роботами та проектами. 

Заслужений діяч науки і техніки України. Профе-
сор кафедри «Інформаційні системи в економіці» 
«КНЕУ ім. В. Гетьмана». Нагороджений медаллю «Від-
мінник освіти України», медаллю ім. М.В. Ломоносова 
і орденами Міжнародної академії наук екології та без-
пеки життєдіяльності «За заслуги в науці» і «За за-
слуги в освіті», а також присвоєно звання «Заслужений 
діяч транспортної академії України» та ін.  

Наукова школа і круг інтересів — «Інтелектуальні  
і нелінійні методи моделювання і управління склад-
ними системами»: «Інтелектуальні системи і технології 
моделювання, прогнозування, управління і прийняття 
рішень з еколого-економічного моніторингу», «Ком- 
п'ютерне і математичне моделювання еколого-еконо-
мічних, медико-біологічних та технологічних процесів 
і систем», «Нелінійне моделювання в соціально-еко-
номічних і екологічних системах». 

Керує аспірантурою і докторантурою по спеціаль-
ностях: 05.13.03 — «Системи і процеси управління» і 
08.00.11 — «Математичні методи, моделі і інформа-
ційні технології в економіці». Підготував — 1 доктора 
наук і 14 кандидатів наук (по 6 науковим напрямам). 

Він є автором 482 наукових та навчально-мето-
дичних робіт, в тому числи 39 монографій і 14 навча-
льних посібників. Експерт Наукової ради МОН Укра-
їні («Інформатика і кібернетика»). 

Практичні результати. Під керівництвом і за 
його безпосередньої участі за останніх 25 років вико-
нано 45 наукових тем і науково-технічних програм. з 
них (у крб., грн): 31 госпдоговір з обсягом 6 599,21 тис. 
грн; 1 міжнародна програма — 70 тис. грн; 13 держ- 
бюджетних тем — 2764,52 тис. грн. Загальна сума фі-
нансування усіх НДОКР складає — 10 млн 433,73 тис. 
грн. 

Освітні і наукові спеціальності: ВНЗ: Математика  
(вища освіта, Донецьк, 1973), Фінанси  (вища освіта, 
Луганськ, 2001). ДАК (ВАК): 05.13.01 — техническая 
кибернетика и теория информации, 1982 р.; 05.26.05 — 
Инженерная экология, 1997 р.; 05.22.12 — 
Промышленный транспорт, 1997 р.; 08.00.11 — Мате-
матические методы, модели и информационные тех-
нологии в экономике, 2008 р. 

Він є дійсним членом академій: Міжнародної ака-
демії інформатизації, Міжнародної академії наук еко-
логії і безпеки життєдіяльності, Академії технологіч-
них наук України, Академії економічних наук Укра-
їни, Транспортній академії України. 

Член редакційної колегії наукових видань (7): 
 Голова редакційної колегії науково-виробни-

чого журналу «Часопис економічних реформ» СНУ 
імені В. Даля.  

 Член редакційної колегії Міжнародного на-
укового видання «Сучасні фундаментальні і прикладні 
дослідження».  

 Член редакційної колегії науково-практичного
журналу «Управління проектами і розвиток виробни-
цтва».  

 Член редакційної колегії наукового журналу
«Вісник СНУ ім. В. Даля».  

 Член редакційної колегії наукового-аналітич-
ного журналу «Моделювання та інформаційні системи 
в економіці». 

 Член редакційної колегії наукового журналу
«Сучасний стан наукових досліджень та технологій в 
промисловості» (ХНУРЕ). 

 Член редакційної колегії наукового журналу
«Інформаційні технології в економіці і природокорис-
туванні» (НУБиП).  

Про професора С.К. Рамазанова можна також  
прочитати в наступних публічних виданнях:  

• Науковий потенціал України. Київський літо-
пис XXI століття / під. ред. Б.Є. Патона. Київ, 2009. 
С. 193. 

• Науковці України. Еліта Держави. Київ, 2010.
С. 173. 

• Ми — далівці. Ювілейне видання. Київ: ВЦ «Ло-
гос України», 2010. С. 140-149. 

• Журнал «Луганщина в лицах», Луганськ, 2011.
С.34 

• Журнал «Интервью Украина», Донецьк, 2013.
С.35.   

• Журнал «Дагестан: экономика, политика, куль-
тура», 2013, № 10(97). 

• Википедия  «Рамазанов Султан Курбанович».
Ювіляр має заслужений авторитет серед науков-

ців, студентів, викладачів і співробітників, сумлінно 
ставиться до роботи, прекрасний педагог. Всі, хто пра-
цював і працює поруч з Вами, бачать у Вас успішного 
Вченого, вимогливого до себе і колег, добру і чуйну 
Людину. Ви досягли чималих успіхів, кожним днем 
свого життя доводячи, що працею і сумлінним став-
ленням до справи можна досягати високих наукових 
та життєвих цілей. Попереду у Вас чимало складних 
завдань, вирішення яких вимагає подальшого твор-
чого розвитку наукової і організаторської думки, на-
пруженої та копіткої праці.  

В день Вашого Ювілею ми ради бачити Вас, як 
завжди, енергійним і бадьорим, мудрим і далекогляд-
ним, повним творчих планів, націлених на майбутнє. 
Щиро бажаємо Вам, Султане Курбановичу, міцного 
здоров’я, сімейного щастя, благополуччя. Нехай усі 
Ваші плани неодмінно втіляться в реальність, май- 
бутнє принесе успіх і задоволення від виконаної ро-
боти, і нехай удача яскраво освітлює Ваш життєвий 
шлях! 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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АНОТАЦІЇ 

Белопольський М. Г., Котенко В. В., Яковцев  
С. С. Формування концесійного механізму морських пор-
тів. — С. 160. 

У статті надано рекомендації щодо варіантів пе-
редачі конкретних категорій прав на репозицію ос- 
новних портових послуг від державного до приватного 
сектору. За результатами аналізу було виокремлено  
сильні та слабкі сторони моделей управління портами. 
Запропоновано організаційно-економічний механізм, 
який розглядає використання різних методів роз- 
рахунку залежно від моделі партнерства та структури 
морського порту. Стратегічно важливим елементом за-
пропонованого механізму є впровадження комплексу 
заходів, спрямованих на пошук, координацію та  
ефективне використання компонентів потенціалу в 
системі інноваційного управління морським портом. 
Така система потребує постійного моніторингу, по-
шуку оптимальних рішень проблеми та ефективного 
перенастроювання елементів і процесів для їх своє- 
часного вирішення. 

Ключові слова: концесія, механізм, партнерство, 
модель управління, морський порт. 

Бившев Р. О., Листопадов А. О. Інфляція та її 
вплив на економіку України. — С. 3. 

У статті проведено аналіз причинно-наслідкових 
зв'язків динаміки інфляційних процесів в Україні із за-
стосуванням інструментів антиінфляційної політики. 
Визначено основні причини інфляційних процесів в 
Україні. Запропоновано основні напрями вдоскона-
лення антиінфляційної політики в Україні, головними 
серед яких є : розробка комплексних державних про-
грам розвитку галузей економіки, які сприяють ство-
ренню конкурентного, наукомісткого та високо-тех-
нологічного виробництва, особливо в агропромисло-
вому комплексі та ІТ-індустрії; удосконалення моне-
тарної політики Національного банку України, яка по-
винна полягати у кредитуванні ефективного виробни-
цтва в пріоритетних секторах економіки; застосування 
інструменту продуктивної емісії, яка через кредитний 
канал сприяє зростанню виробництв, імпортозамі-
щень, насиченню внутрішніх ринків вітчизняними то-
варами, зростанню зайнятості та заробітної платні; 
стабілізація валютного ринку через реформи валют-
ного, банківського та монетарного регулювання, які 
направлені на збалансованість розвитку валютного  
ринку, підтримку розвитку експортоорієнтованих ви-
робництв з високою доданою вартістю та створення 
позитивних стимулів для заведення в країну валютної 
виручки експортерів. 

Ключові слова: інфляція, антиінфляційна полі-
тика, валютний ринок, промислова продукція, спожи-
вачі, виробники, індекс цін, національна економіка. 

Богачов О. С., Онофрійчук О. П., Коростова І. А. 
Система інформаційної підтримки стратегії підприєм- 
ства. — С. 185. 

З появою онлайн-цифрових платформ відбулася 
важлива трансформація в управлінні стратегічним  
розвитком підприємства. Інформаційне забезпечення 
на сьогодні є ключовим елементом розробки стратегії. 
Практика ведення бізнесу доказує, що одним з пер- 
спективних напрямів досліджень є аналіз соціальних 
мереж з метою удосконалення комунікаційних проце-
сів. В аналізі соціальних мереж виділено чотири ос- 

новні напрями дослідження: структурне, ресурсне,  
нормативне та динамічне.  

Запропонована система інформаційної підтримки 
стратегії. Основна мета пропонованої системи — ін-
формаційне забезпечення в реальному часі та прогно-
зування майбутнього стану зовнішнього та внутріш-
нього середовища. Отримана інформація сприяє роз-
робці додаткових програм розвитку підприємства з 
урахування особливостей інтересів персоналу. 

Ключові слова: інформаційна система, соціальні 
мережи, комунікація, стратегія. 

Бойченко М. В. Можливі шляхи інноваційного роз-
витку вугільних підприємств. — С. 78. 

Незважаючи на природну забезпеченість України 
вугіллям, збитковість вугільних підприємств, відсут-
ність в галузі цільових фондів інноваційного характеру 
та стимулювання інноваційного розвитку з боку дер-
жави обумовлюють комплекс невирішених проблем на 
вугільних підприємствах, негативно впливають на по-
шук стратегічного інвестора, зацікавленого в швид-
кому техніко-технологічному розвитку виробництва, 
його економічному зростанні. 

Сучасна вугільна галузь потребує створення еко-
номічної мережі (не комерційної, а інвестиційно-до-
таційної) для спільного функціонування збиткових ву-
гільних підприємств і тих бізнесів, яким без вугілля 
цих збиткових шахт не вижити, оскільки не існує кра-
щого варіанту, ніж безпосередня участь металургів, 
машинобудівників, енергетиків у вуглевидобутку.  

Приклад розвинених країн свідчить, що відходи є 
вагомим чинником не тільки раціонального природо-
користування, але й можуть бути ефективно викорис-
тані. Враховуючи, що продукція з відходів вуглевидо-
бутку має не тільки якісні та кількісні параметри, які 
характеризують їх фізичну цінність, але має й вартісну 
оцінку, то їх виробництво може бути економічно до-
цільним, тобто рентабельним.  

За критерій оцінки інвестиційної привабливості 
може бути прийнято рівень рентабельності виробни- 
цтва продукції з відходів вуглевидобутку, конкуренто-
здатної на споживчому ринку. Окрім цінності, яку мо-
жуть мати відходи вуглевидобутку з точки зору мож-
ливого отримання з них різних видів мінерально-си-
ровинних ресурсів, до неї може входити також еко-
лого-економічна та/або соціально-економічні скла-
дові. 

Розглянуті характеристики цінностей, які можуть 
мати різні відходи вуглевидобутку дозволяють зробити 
висновок щодо доцільності їх ранжування. Критерієм 
ранжування може бути рівень їх практичної цінності 
для споживачів або ступінь їх готовності до створення 
на їх основі певних видів споживчих цінностей. Цін-
ність відходів вуглевидобутку, яка може бути потен-
ційною, рентабельною, конкурентоздатною та інвес-
тиційною, впливає на участь певних груп інвесторів у 
інноваційному розвитку вугільних підприємств. 

Ключові слова: вугільні підприємства інновацій-
ний розвиток, економічна мережа, продукція з відхо-
дів вуглевидобутку, споживча цінність.    

Бондаревська К. В. Оцінка рівня соціальної безпеки 
на ринку праці України та напрями її забезпечення. — 
С. 101. 

У статті визначено необхідність забезпечення со-
ціальної безпеки на ринку праці України в контексті 
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врахування принципу соціальної справедливості, про-
ведено комплексну рейтингову оцінку ключових по- 
казників ефективності ринку праці в регіональному 
вимірі за допомогою авторського підходу. Зокрема, у 
якості основних індикаторів ефективності ринку праці 
було запропоновано показники: рівня економічної ак-
тивності та зайнятості населення, рівня економічної 
активності та зайнятості працездатного населення,  
рівня безробіття, середньооблікової чисельності праці-
вників, середньої заробітної плати, індексу реальної 
заробітної плати. В результаті дослідження було об- 
ґрунтовано основні напрями вирішення кризових 
явищ на ринку праці з урахуванням необхідності фор-
мування дієвого механізму соціальної безпеки, серед 
яких: забезпечення взаємодії ринку праці та ринку 
освітніх послуг за рахунок стимулювання роботодавців 
до співпраці з вищими навчальними закладами та  
формування системи спільних заходів з метою підго-
товки висококваліфікованих фахівців та їх подальшого 
працевлаштування; впровадження практики фінансо-
вого заохочення підприємств на прийняття молодих 
фахівців — випускників навчальних закладів (надання 
дотацій); податкові  пільги для підприємств, що прий-
мають на роботу молодь; розвиток нестандартних та 
інноваційних форм зайнятості (досвід Данії та Нідер-
ландів щодо поєднання гнучкості ринку праці з не- 
стандартними формами зайнятості з метою вирішення 
проблеми безробіття); інформаційна допомога щодо 
заснування і ведення бізнесу, навчання внутрішньо 
переміщених осіб, їх перепідготовка та підвищення 
кваліфікації; підвищення соціальних стандартів, ре- 
формування пенсійної системи та вдосконалення ме-
ханізму соціального захисту, особливо соціально-вра-
зливих верств населення; моніторинг і контроль рівня 
бідності та рівня доходів населення. Визначено, що з 
метою покращення ситуації та нейтралізації регіо- 
нальних диспропорцій є необхідним формування  
ефективної державної політики, що враховуватиме не 
лише прямі, а й опосередковані фактори впливу на 
ринок праці, а також надасть можливість покращити 
стан зайнятості та рівня добробуту населення України. 

Ключові слова: соціальна безпека; ринок праці; 
соціальна справедливість; зайнятість; безробіття; еко-
номічна активність населення; рейтингова оцінка. 

Борко Є. А., Ковалевська І. В., Рубан О. А. Мар-
кетингові дослідження фармацевтичного ринку України 
щодо перспектив створення нової лікарської форми. — 
С. 137.  

Мета роботи — маркетингове дослідження но- 
менклатури лікарських засобів, які представлені на 
фармацевтичному ринку України, і застосовуються 
для лікування захворювань аноректальної зони.  

У роботі використаний графічний, системний, 
маркетинговий та фармакоекономічний методи ана-
лізу. 

За даними медичної статистики в Україні про- 
сліджується стрімке зростання відсотка хворих, що ма-
ють патології аноректальної зони серед людей праце- 
здатного віку. Причиною цього є спосіб життя сучас-
ної людини, що призводить до незбалансованого хар-
чування, зменшення фізичної активності та несвоєча-
сного лікування вже наявних захворювань. Велика ва-
ріабельність симптоматичного прояву патологічних 
процесів при захворюваннях аноректальної зони пот-
ребує призначення ефективного лікування групами 
препаратів з різною фармакологічною активністю.  

При аналізі асортименту лікарських препаратів, 
що використовуються для лікування захворювань ано-
ректальної зони було встановлено, що на фармацев- 
тичному ринку України представлено 117 препаратів в 
різних лікарських формах; з них частка супозиторіїв 
складає 17,09%. При аналізі походження основних ді-
ючих речовин супозиторіїв було встановлено, що най-
більшу частку складають діючі речовини синтетичного 
походження (60%), рослинні компоненти присутні у 
25% проаналізованих препаратів, частка в 15% прихо-
диться на комбінацію речовин рослинного та синте- 
тичного походження. Аналіз походження фірми-ви- 
робника дозволяє зробити висновок, що частка лікар-
ських засобів українського виробництва складає 50%, 
також асортимент представлений закордонними ви- 
робникам з Німеччини, Польщі, Франції, Сербії та 
Італії. Отримані результати свідчать, що згідно реко-
мендацій до застосування препаратів, курс лікування 
в 1 тиждень є раціональним. Аналіз схем лікування 
свідчить, що використання комбінації декількох пре-
паратів з різних фармакологічних груп значно підви-
щує загальну вартість та відображає відсутність ком-
плаєнсу. 

Проведено аналіз лікарських засобів, що застосо-
вуються для лікування захворювань аноректальної 
зони. Досліджено  асортимент препаратів за формою 
випуску, походженням фірми-виробника, складом лі-
карської форми, походженням основних компонентів 
та цінової політики. Встановлено, що існує недолік  
ректальних супозиторіїв комбінованого складу, які б 
могли використовуватись для лікування зазначених 
патологій. 

Тому, в результаті дослідження був зроблений ви-
сновок про доцільність та актуальність створення но-
вого лікарського препарату для безпечного та ефек- 
тивного лікування захворювань аноректальної зони. 

Ключові слова: маркетинговий аналіз; фармацев-
тичний ринок України; захворювання аноректальної 
зони; супозиторії. 

Вакулич М. М. Глобалізаційні виклики економіки 
України: діагностування стану інвестиційного клімату 
як рушійної сили в контексті економічних тенденцій сьо-
годення. — С. 38. 

Глобалізація, яка стала однією з визначальних ха-
рактеристик світової економіки ХХІ століття, поста-
вила перед урядами держав проблему пошуку нових 
форм і методів адаптації національного економічного 
та політико-правового середовища до сучасних вимог 
здійснення міжнародних економічних відносин.  
Швидкі зміни факторів, які визначають конкуренто-
спроможність на світових ринках, динамічний розви-
ток глобального середовища, змушують уряди при  
формуванні умов економічного зростання активніше 
звертатися до проблем забезпечення національної 
конкурентоспроможності у глобальному масштабі. 
Нагальною є потреба управління інвестиційним клі-
матом в економіці України, який забезпечує еконо- 
мічний розвиток, з урахуванням соціальних та еколо-
гічних інтересів суспільства. Однак процес управління 
ускладнюється в зв’язку з відсутністю чіткого розу-
міння його сутності. 

Розвиток світової фінансової кризи призвів до 
формування несприятливих умов господарювання та 
значного скорочення інвестиційної діяльності. Визна-
чення та ранжування складових, які впливають на  
формування інвестиційного клімату, має велике еко-
номічне значення, оскільки необхідно спочатку пра-
вильно оцінити умови, за яких відбуваються інвести- 
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ційні процеси, а потім здійснювати пошук найбільш 
привабливого об’єкту інвестування. 

У статті розглядається роль інвестиційного клі-
мату у розвитку економіки з метою залучення закор-
донних інвестицій. Аналізуються складові, що вплива-
ють на формування інвестиційного клімату. Визначені 
напрями покращення інвестиційного клімату держави. 
Основною метою інвестиційної політики країни у 
майбутньому має стати створення оптимальних умов 
для вкладання власних та позикових фінансових й ін-
ших ресурсів, що забезпечують зростання доходів на 
вкладений капітал для розширення економічної діяль-
ності підприємства, створення кращих умов для пере-
моги в конкурентній боротьбі.  

Проблема досягнення стійкого зростання еконо-
міки України вимагає активізації інноваційно-інвести-
ційних процесів, переорієнтації з поточного управ-
ління і регулювання на довгострокове стратегічне пла-
нування. 

Ключові слова: управління, інвестиційний клі-
мат, складові, фактори, оцінка, привабливість.  

Гриценко С. І. Стратегія розвитку екологічно 
спрямованих транспортно-логістичних кластерів бла- 
китного океану. — С. 151. 

Виявлено загальні аспекти бізнес-всесвіту, що 
складається з двох різних видів простору, які мають 
стратегію червоних та блакитних океанів. Обґрунто-
вано теоретичний базис формування стратегії роз- 
витку екологічно спрямованих транспортно-логістич-
них кластерів блакитного океану. Аргументовано вза-
ємний вплив екологічних аспектів, транспортно-ло- 
гістичних кластерів та інтелектуальних транспортних 
систем. Доведено актуальність впровадження інтелек-
туальних транспортних систем для поліпшення якості 
надання транспортних послуг та визначено їх доціль-
ність. Запропоновано бізнес-модель стратегії розвитку 
екологічно спрямованих транспортно-логістичних 
кластерів. 

Ключові слова: стратегія, конкурентні переваги, 
цінність, екологізація, інтелектуальні транспортні си-
стеми, транспортно-логістичні кластери. 

Гуцалюк О. М. Аналіз стану кадрового забезпе-
чення сфери охорони здоров’я України у період реформу-
вання. — С. 110. 

У статті розглянуто проблеми кадрового забезпе-
чення сфери охорони здоров’я в Україні в період ре-
формування. В умовах сьогодення зростає необхід-
ність стійкої роботи системи охорони здоров’я, а саме 
забезпечення кваліфікованими працівниками та наяв-
ність кадрів, їх кваліфікація та розподіл, мотивація, 
умови діяльності, оплата праці, соціальний добробут, 
матеріально-технічне та технологічне забезпечення 
трудового процесу обумовлюють належний рівень на-
дання медичної допомоги населенню. Зазначено, що 
реалізація ефективного кадрового забезпечення в сис-
темі охорони здоров’я є важливим інструментом ре- 
формування медичної сфери. З’ясовано, що якість  
і доступність надання медичної допомоги населенню 
країни залежать від рівня забезпеченості закладів охо-
рони здоров’я медичними працівниками та їхнього 
професійного рівня, адже діяльність системи охорони 
здоров’я впливає на формування здоров’я населення, 
та визначає перспективи соціально-економічного, на-
укового, культурного розвитку суспільства. 

Ключові слова: кадрове забезпечення, охорона 
здоров’я, медична допомога, лікарські кадри, штатні 
посади, атестація лікарів. 

Жуков С. А., Зеліч В. В., Сойма С. Ю. Людський 
капітал в економічній системі сучасного суспільства: ме-
ханізм формування, інвестиції та перспективи розвитку 
в Україні. — С. 105. 

У результаті проведеного дослідження з’ясовано 
проблеми розвитку людського капіталу та основні  
передумови забезпечення його конкурентоспромож-
ності. Проаналізовано динаміку видатків на розвиток 
освіти та охорони здоров’я зведеного бюджету України 
та запропоновано заходи щодо поліпшення економіч-
ної ситуації в Україні та забезпечення розвитку люд-
ського капіталу. Визначено основні види інвестицій у 
людський капітал за рівнями та суб’єктами інвесту-
вання. Представлено механізм формування людського 
капіталу. Обґрунтовано, що для стратегічного роз- 
витку людського капіталу України та досягнення рів-
новаги та збалансованості економіки в умовах глоба-
лізації необхідна модернізація державної політики в 
галузі освіти, а саме, створення системи освіти, орієн-
тованої на формування та розвиток навичок і компе-
тенцій людини, необхідних для інноваційної діяльно-
сті.  

Ключові слова: людський капітал, інвестиції у 
людський капітал, конкурентоспроможність, еконо- 
мічна кон'юнктура, заробітна плата. 

Задворних С. С. Перспективи існування безготів-
кового суспільства та роль готівки у світовій фінансовій 
системі. — С. 27. 

Сучасне суспільство визначається не лише висо-
ким рівнем розвитку, а й безліччю соціальних та еко-
номічних проблем. Останніми роками все більшої по-
пулярності набуває думка, що більшість із цих про-
блем можна вирішити шляхом скасування готівки.  
Експерти та пересічні громадяни думають, що нове  
суспільство буде більш справедливим та прозорим із 
меншою кількістю злочинності, наркотиків, еконо- 
мічних шахрайств, немотивованих переваг для окре-
мих категорій, суспільством, де всі платять менше по-
датку та де є високий рівень захисту майна. Але в ре-
альності ситуація не є настільки оптимістичною. 

У контексті конфіденційності життя скасування 
готівкових коштів означає тотальний контроль над 
усіма фінансовими операціями кожної людини, їх ін-
тересами та смаками з боку банків та уряду. Крім того, 
для використання більшості мобільних платіжних си-
стем потрібна геолокація — в результаті кожен буде 
весь час відслідковуватися у всіх сенсах цього слова. У 
психологічній сфері використання електронних гро-
шей збільшить грошові витрати, оскільки викорис-
тання готівки поєднується з відчуттям болю, коли 
люди їх витрачають, а електронні гроші для більшості 
людей є не такими важливими, особливо для молодих 
людей (наприклад, як гроші в комп’ютерній грі). У со-
ціальній сфері безготівкове суспільство створить про-
блеми інвалідам, людям з психічними проблемами, а 
також може спричинити деменцію у людей старшого 
віку. Кримінальний. Навіть якщо ми будемо жити в 
безготівковому суспільстві із сучасними тенденціями, 
рівень фінансових шахрайств знизиться максимум на 
15%, і П. Шмідт вважає, що всі злочинці знайдуть ін-
ший шлях для своєї діяльності. Крім того, що елек- 
тронні гроші та суспільство стимулюють розвиток кі-
берзлочинності, і вона постійно зростає, компанії, які 
постраждали від кіберзлочинності, витратили в резуль-
таті більше грошей на розслідування цих випадків, ніж 
від самих дій злочинців. Безробіття. Перш за все, сис-
тема готівкового обігу є величезною. Дуже багато лю-
дей створюють, розробляють дизайн, перевіряють, 
друкують, збирають, розповсюджують готівку, а також 
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щодня працюють у банках, касах, магазинах тощо. Та-
кож багато компаній виробляють речі, пов’язані з го-
тівкою. Від гаманців до банкоматів. Усі ці галузі  
більше не існуватимуть і всі люди втратять роботу. 
Економіка. Однією з головних причин скасування го-
тівки було те, що в безготівковому суспільстві немож-
ливо буде встановити негативну ставку національної 
валюти, і разом з цим буде менше економічних криз. 
Але німецькі економісти вивчали таку можливість і до-
вели, що це реально і в такий ситуації буде складніше 
боротися з кризою, а коштуватиме це набагато до- 
рожче для уряду та людей, оскільки всі існуючі фінан-
сові інструменти, які уряд може використовувати для 
виправлення ситуації, створені лише для готівкового 
обігу і працюють з ним. 

Технічні. Електронні системи можуть бути зруй-
новані. Окрім цього, у разі війн чи інших конфліктів 
люди можуть зруйнувати Інтернет-зв’язок по всій кра-
їні, а мешканці втратять усе і не матимуть можливості 
навіть дістатися додому. 

Загалом, електронні платежі — це частина нашого 
життя, і вони в сучасних умовах є дуже зручними. Але 
скасування готівкових коштів створить більше про-
блем для людей та організацій. Це означає, що такий 
напрям не може бути правильним вибором у найбли-
жчому майбутньому. 

Ключові слова: фінансова система; готівка; пла-
тіжні системи; кіберзлочинність; банки; соціологія; 
податки; офшорні зони. 

Задорожний Г. В. Уноміка як наука про розгор-
тання людяного господарства. — С. 8. 

У статті представлено первинне обґрунтування гі-
потези про те, що нова наука, яка тільки зароджується, 
уноміка покликана досліджувати розгортання вихідної 
специфіки людського роду — людяності в господарстві 
як цілісної сфери життєдіяльності людини-особис-
тості. Уном включає і відсвічує в собі геном — власне 
біологічне і мемон — власне культурне, соціальне в 
життєвідправленні людини-особистості, яка має три-
іпостасну духовно-біо-соціальну природу. Уноміка  
як фундаментальна наука про самоосягнення і само-
реалізацію особистості стає підставою пізнання  
універсумно-глобальної дійсності в координатах цін-
нісної раціональності, що важливо для перетворення-
трансформації світу життєдіяльності людства як ду- 
ховно-смислової єдності суб'єктів господарювання.  
Уноміка трансформується в глобалістику як доленосну 
інтегральну людиномірну господарствознавчу науку 
про виявлення та обґрунтування сенсо-благо-несучих 
засад життєдіяльності людства як духовно-рятівної 
свободо-відповідальної планетарної громади (собору) 
життєзбереження. 

Ключові слова: уном людяності, уноміка, духо-
вно-біо-соціальна природа людини, особистість, гос-
подарство, глобалістика, позанаукові знання, геном, 
мемон. 

Іванов С. В., Ляшенко В. І., Шамілева Л. Л.,  
Трушкіна Н. В. Тенденції розвитку транспортно-логіс-
тичної системи Придніпровського економічного району. — 
С. 143. 

На даний час формування й розвиток транс- 
портно-логістичної системи визнано перспективним 
напрямом регіональної економіки. Це обумовлено ін-
тенсивним розвитком транспортної логістики й ство-
ренням єдиного європейського транспортного про- 
стору у рамках транспортної політики Європейського 
Союзу TEN-T. 

У статті виконано прогнозну оцінку показників, 
що характеризують розвиток регіональної транспорт-
но-логістичної системи Придніпровського економіч-
ного району з використанням економіко-математич-
ного інструментарію, і на цій основі виявлено тенден-
ції її функціонування. При цьому необхідно зазна-
чити, що прогнозні оцінки варто вважати прогно-
зами — попередженням. Тобто за умови збереження 
незначного рівня продуктивності праці та її зниження, 
низької капіталовіддачі капітальних інвестицій на най- 
ближчі роки суттєво можуть зменшитися обсяги дія-
льності транспорту (залізничного та автомобільного) 
Придніпровського економічного району. 

У результаті дослідження запропоновано ком-
плекс заходів, реалізація яких дозволить трансформу-
вати транспортно-логістичну систему району. До них 
віднесено: розроблення Стратегії розвитку транс- 
портно-логістичного кластеру як складової регіональ-
ної транспортно-логістичної системи; розроблення й 
реалізацію механізму фінансового забезпечення уп-
равління розвитком транспортно-логістичного клас-
теру; реконструкцію існуючих і створення нових 
об’єктів належної логістичної інфраструктури; ство-
рення оптимальних мультимодальних логістичних  
ланцюгів, у тому числі за рахунок розширеного вико-
ристання енергоефективних видів транспорту; залу-
чення приватних інвестицій у технічну модернізацію 
припортової інфраструктури Бердянського морського 
порту; активізацію інноваційної діяльності із застосу-
ванням різних форм преференцій (кредитів, гарантій, 
податкових пільг, дотацій) для розвитку морського 
порту; передачу портових потужностей у концесію або 
оренду; використання інформаційних технологій для 
управління транспортно-логістичною системою регі-
ону; реалізацію концепції «зеленої» логістики, яка до-
зволить поєднати в єдину систему екологію й еконо-
міку задля збереження екосистеми й довкілля району 
із використанням екологічно чистих технологій у 
сфері транспорту й складського господарства; впро- 
вадження цифрової логістики як механізму розвитку 
транспортно-логістичної системи. 

Ключові слова: транспортно-логістична система, 
регіональна економіка, економічний район, показ-
ники, прогнозна оцінка, економіко-математичний ін-
струментарій, тенденції, трансформація, європейська 
транспортна політика. 

Калінін О. В. Фінансові показники як фактор ін- 
вестиційного маркетингу диверсифікованих підпри-
ємств. — С. 179. 

Досліджено світові тенденції розвитку фінансо-
вих показників найбільших диверсифікованих підпри-
ємств світу за останні роки. Визначено напрямки роз-
витку, які демонструють сучасні диверсифіковані під-
приємства у їх взаємовідносинах із інвесторами. Про-
аналізовано чинники, які мають суттєвий вплив на ін-
вестиційну привабливість цих підприємств. Надано 
портрет інвесторів, що розглядають інвестиції у ди- 
версифіковані підприємства як частину своєї стратегії. 
Показано, що впровадження аналізу портрету інвес-
тора, а також маркетингової стратегії сприяє ефектив-
ному залученню капіталу для підприємства та посилює 
його конкурентоспроможну позицію як в його опера-
ційній діяльності, так і в сфері фінансового управ-
ління.  

Ключові слова: диверсифіковані підприємства, 
інвестиційний маркетинг, портрет інвестора, конку-
рентоспроможність. 
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Кендюхов О. В., Болгов В. Є., Тарапата С. О. До-
слідження тенденцій інноваційного розвитку економіки 
України. — С. 82. 

У статті досліджуються тенденції інноваційного 
розвитку національної економіки України. Проаналі-
зовано технологічну структуру вітчизняного виробни-
цтва товарів та послуг і зазначено основні проблеми та 
загрози. Визначено динаміку інноваційної активності 
українських підприємств і структуру фінансування 
інноваційної діяльності в державі, що дозволило ви-
явити проблеми в цьому напрямку. Виявлено динаміку 
зміни кількості наукових кадрів та фінансування 
освіти і науки, як основи розвитку інноваційної ін-
фраструктури національної економіки.  

Ключові слова: інноваційний розвиток, націона-
льна економіка, технологічний устрій, інвестиції, на-
ука, освіта, капітал. 

Кочешкова І. М. Енергетична бідність в країнах 
ЄС та Україні. — С. 48. 

У статті проаналізовано, що саме розуміють у 
країнах-членах ЄС під поняттям «енергетична бід-
ність». Встановлено, що оцінка гостроти проблеми 
енергетичної бідності значно ускладнена відсутністю 
стандартизованого підходу до визначення, значною  
різницею у характері, обсязі та особливостях спожи-
вання енергії у різних країнах, а також часто лише 
опосередкованими індикаторами, доступними для  
оцінки. Первинну інформацію для оцінки рівня енер-
гетичної бідності часто отримують з даних соціологіч-
них опитувань.  

Детально розглянуто первинні показники енерге-
тичної бідності домогосподарств для щорічного розра-
хунку Індексу європейської енергетичної бідності для 
країн ЄС, який обчислюється як середнє геометричне 
значення субіндексу енергетичної бідності європей- 
ських домогосподарств та транспортного субіндексу 
європейської енергетичної бідності для домогоспо-
дарств із першого за доходом квінтиля.  

В Україні Державною службою статистики раз на 
два роки по всіх регіонах країни проводяться обсте-
ження самооцінки домогосподарствами рівня своїх 
доходів, у тому числі показників матеріальної депри-
вації, тобто є статистичні дані для розрахунку показ-
ника аналогічного субіндексу енергетичної бідності 
європейських домогосподарств, тільки за децильними 
групами. Аналіз даних по регіонах показав надзви-
чайно велике розходження цього показника: від 4,8% 
у м. Києві до 93,9% у Закарпатській області. Встанов-
лено залежність частки домогосподарств, які мають 
недостатньо коштів для підтримування достатньо теп-
лої температури у житлі, від частки осіб, які потерпа-
ють від 4 і більше із 9 ознак депривації, тобто взагалі 
мають дуже низьку якість життя.  

У статті наведено динаміку частки домогоспо-
дарств, у яких недостатньо коштів для підтримування 
достатньо теплої температури у своєму житлі протягом 
опалювального сезону в залежності від їх матеріаль-
ного забезпечення. Про найбільше підвищення цього 
показника заявили саме найбільш забезпечені матері-
ально особи. Це свідчить про важливе: проблему зни-
ження рівня енергетичної бідності домогосподарств 
неможливо вирішити тільки підвищенням рівня дохо-
дів населення.  

На жаль, в країні все ще нераціонально викорис-
товується енергія. В статті обґрунтовано, що децент-
ралізації та підвищення енергоефективності є надзви-
чайно перспективними напрямами для розвитку біз-
несу, особливо для тих, хто сьогодні будує мережевий 
або регіональний бізнес, даючи макроекономічний 

ефект: створення нових робочих місць, а це додаткові 
надходження до бюджету.  

Для України з точки зору вдосконалення системи 
соціального захисту проти енергетичної бідності нага-
льною проблемою є відокремлення заходів боротьби із 
саме енергетичною бідністю від загальної системи під-
тримки домогосподарств із низькими доходами. 

Ключові слова: енергетична бідність; домогоспо-
дарства; соціологічні опитування; ознака депривації; 
підвищення енергоефективності.  

Латишева О. В., Касьянюк С. В., Голубова І. В., 
Хаджийський Є. А. Витрати підприємства: можливості 
управління та оптимізації на основі функціонального мо-
делювання та перепроектування бізнес-процесів. — С. 67. 

Сталий розвиток вітчизняного підприємства за-
лежить від раціонального використання усіх видів ре-
сурсів, що обумовлює необхідність переходу до опти-
мальної системи управління витратами. Актуальність  
і значущість проблеми управління витратами зумов-
лює необхідність ґрунтовного дослідження та визна-
чення оптимальної структури витрат. У статті запро-
понована процедура моделювання для удосконалення  
обліку та управління витратами. У статті висвітлено 
особливості  процедури управління та оптимізації ви-
трат на основі функціонального моделювання та пере-
проектування бізнес-процесів в контексті обраного бі-
льшістю підприємств процесного підходу.  

Для удосконалення управління витратами та дія-
льності підрозділу машинобудівного підприємства у 
статті було запропоновано використання методологій 
моделювання бізнес-процесів нотації IDEF0 (Inte-
gration Definition for Function Modeling), яка відобра-
жає процесний підхід до формування та ідентифікації 
бізнес-процесів підприємства. У статті  було запропо-
новано застосовувати процедуру моделювання та  
перепроектування бізнес-процесів для пошуку резер-
вів скорочення витрат та удосконалення системи уп-
равління витратами, представлено моделі управління 
витратами та моделі бізнес-процесів вантажних пере-
везень структурного підрозділу машинобудівного за-
воду.  

Для оптимізації витрат підприємства запропоно-
вано використання функціонально-вартісного аналізу.  
Визначено зміст, обґрунтовано застосування моделю-
вання і перепроектування бізнес-процесів для  пошуку 
резервів зниження витрат. Визначено процедуру вико-
ристання моделювання і перепроектування бізнес-
процесів на українських підприємствах.  

Практична значущість одержаних результатів по-
лягає в удосконаленні систем обліку і управління ви-
тратами, за результатами моделювання яких можна 
буде здійснювати планування, прогнозування та моде-
лювання витрат по усьому ланцюгу бізнес-процесів, 
розробляти заходи отримання бажаних результатів по 
окремим операціям та у цілому по функціональній ді-
яльності тощо. 

Ключові слова: витрати, управління витратами, 
оптимізація витрат, функціональне моделювання, біз-
нес-процес, моделювання і перепроектування бізнес-
процесів. 

Малиновська А. М. Віртуальні валюти: поширення 
та передумови до визнання. — С. 165. 

У статті розглянуто теоретико-методичні засади 
визнання економічної сутності віртуальних валют та 
проаналізовано використання технологій, на яких 
вона побудована, у повсякденному житті. Нинішній 
час істотно відрізняється від попереднього: світом пра-
вить техніка, а товаром виступає інформація. В такому 
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середовищі зародилися і активно почали використову-
ватися віртуальні валюти. Особливо це стосується не 
тільки криптовалюти, а й процесів, на основі яких 
вона побудована. Криптовалюти активно поширю-
ються, за час їх існування їх кількість збільшилась до 
більш ніж дві тисячі видів віртуальних валют. Незва-
жаючи на таку популярність, операції з криптовалю-
тами не врегульовані в більшості країн світу. Тому, 
правовий статус віртуальних валют залишається про-
блемним питання не тільки для Україні, а й для інших 
країнах світу. Відсутність нормативно-правового регу-
лювання віртуальних валют призвела до збільшення 
незаконних, тіньових операцій, інструментом для яких 
стала криптовалюта, оскільки операції проведені з нею 
неможливо відслідкувати. У світі по різному підходять 
до визначення економічної сутності віртуальної ва-
люти, її визначають як електронні гроші, віртуальний 
товар, власність, віртуальну валюту, засіб платежу.  
Відсутність єдиного підходу до трактування економіч-
ної сутності віртуальних валют ускладнює відобра-
ження в бухгалтерському обліку операцій з ними. В 
основу статті покладено аналіз підходів до визначення 
економічної сутності віртуальних валют та технологій, 
на яких вони побудовані.  

Ключові слова: криптовалюти, віртуальні валюти, 
Blockchain, mining. 

Мамонова А. В. Передумови запровадження конт-
ролю віртуальних валют (криптовалют) в Україні. — 
С. 170. 

Спостерігаючи стрімке піднесення та активне ви-
користання віртуальних валют, що не у кожній країні 
світу, регулятивні органи задаються питанням, сто- 
совно можливості контролю та регулювання операції 
із нею. Тож, у статті розкрито підходи до визначення 
економічної сутності віртуальної валюти та проаналі-
зовано їх правове регулювання й операції з ними у 
світі та в Україні. Відображено статус та офіційне  
ставлення регулятивних органів різних країн, закріп-
лення в законодавстві та оподаткування віртуальних 
валют. Останніми роками в більшості провідних дер-
жав світу відбулись значні зміни у ставленні до крип-
товалют: від «незаконного платіжного засобу» до  
«перспективного фінансового інструменту». Зрос-
тання інтересу урядових осіб до прогресивно розвива-
ючої інновації спричинив збільшення напливу нових 
учасників (як окремих людей, так і установ), які ак- 
тивно користуються віртуальними валютами. Так, 
криптовалюти спричиняли велику стурбованість сто-
совно ризиків, які вони можуть принести ще з часу 
появи першої цифрової валюти — Bitcoin.  

Протягом певного періоду криптовалютні біржі 
обережно нарощували зацікавленість до андерайтингу, 
щоб забезпечити безпечний процес обміну та купівлі 
криптовалют, знижуючи випадки крадіжок. Віртуальні 
валюти містять великий обсяг капіталізації у виразі  
фіатних валют, але невпорядкованість та навіть неста-
більний стан криптовалют, а також відсутність істо- 
ричних даних про збитки, ускладнюють процес конт-
ролю їх обігу. 

Однак, зважаючи на інтерес, популярність та 
увагу засобів масової інформації, багато хто, включа-
ючи юристів, політологів, економістів, намагаються 
зрозуміти основи технології та її наслідки для політи-
ків та інших підрозділів. Розробка технології block-
chain, на якій базуються криптовалюти була впрова-
джена у сферах, які традиційно піддаються широкому 
регулюванню, наприклад, залученню капіталу та пере-
дачі грошей. Політики та інші урядовці часто намага- 

ються застосовувати закони, розроблені десятиліттями 
для зовсім новітніх технологій. США в кожному штаті 
окремо має різне визначення та підходи до операцій з 
криптовалютою. Подібне становище спостерігається  
і на міжнародній арені, де одні країни прагнули спри-
яти зростанню технології, а інші прагнули усунути  
технологію зі своєї юрисдикції.  

Тож, правова сфера законодавства потребує по- 
глибленого дослідження й аналізу стосовно операцій з 
віртуальними валютами, розробки та впровадження 
нового механізму перевірки обмінних курсів крипто-
валют, який має схожість із уже існуючими для тради-
ційних фінансових процесів. 

Ключові слова: віртуальна валюта (криптова-
люта), державне регулювання, контроль операцій з 
віртуальними валютами, регуляторні підходи. 

Миценко І. М. Проблеми промислового комплексу 
України та державна політика щодо його розвитку. — 
С. 88. 

У статті здійснено аналіз сучасного стану і тен- 
денцій розвитку промисловості за видами промислової 
діяльності та регіонами. Зроблено висновок, що стаг-
нація промислового комплексу України обумовлена 
неефективною та непослідовною державною промис-
ловою політикою. Визначено пріоритетні напрями 
удосконалення промислової політики України. 

Ключові слова: промисловість, галузі промисло-
вості, інноваційний розвиток, державна промислова 
політика, стратегія розвитку промисловості. 

Мішура В. Б., Володченко В. В. Перспективи роз-
витку ІT-кластерів в Україні на основі венчурного фі-
нансування. — С. 190. 

Розглянуто й проаналізовано основні принципи 
розвитку ІT-кластерів як складової національної інно-
ваційної системи країни. Розроблено концептуальну 
модель організаційно-економічних пріоритетів дер- 
жавного регулювання ІT-кластерів у національній еко-
номіці, що гармонізує суспільні й економічні інтереси 
учасників кластерного об'єднання й спрямована на 
формування державної кластерної політики на основі 
підвищення конкурентоздатності ІT-сектору. Обґрун-
товано практичні рекомендації з удосконалювання 
державної політики розвитку ІT-кластерів в Україні на 
основі венчурного інвестування. Встановлено, що не-
зважаючи на позитивну динаміку венчурного фінансу-
вання в ІT-секторі в останні роки, на жаль, він пере-
буває в процесі становлення. Оцінено інтенсивність 
впливу венчурного капіталу на становлення й розви-
ток ІT-сектору в Україні. Досліджено основні фак-
тори, які погіршують можливості розвитку даного виду 
фінансування в Україну. Проаналізовано структурні й 
регіональні особливості розвитку ІT-кластерів. На ос-
нові проведеного аналізу виявлено, що розвиток ІT-
кластерів на основі венчурного фінансування є перс-
пективним і сучасним напрямком інвестування укра-
їнських підприємств. 

Ключові слова: інформаційні технології, ІT-
кластер, ІT-сектор, венчурне фінансування; іннова-
ційний розвиток, венчурний капітал. 

Несвіт К. В. Соціальні чинники стійкого розвитку 
промисловості регіону. — C. 56. 

У статті розглянуто ключові аспекти впливу соці-
альних чинників стійкого розвитку промисловості ре-
гіону в контексті динамічних трансформацій еконо-
міки постіндустріального типу. Здійснено аналіз го- 
товності промисловості України до викликів майбут- 
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нього високотехнологічного розвитку та визначено 
ключові драйвери нарощення продуктивності про- 
мислового сектору через активізацію дії соціальних 
джерел на індивідуальному, груповому, кластерному та 
суспільно-значущому рівні. Наголошено на необхід-
ності поступового переходу до створення виробничих 
підприємств нової формації, що діятимуть як суспіль-
но значущі підприємства на основі застосування пере-
дових технологій та інновацій, всебічного викорис-
тання людського потенціалу, зростання концентрації 
активних підприємств та рівня зайнятості населення, 
розвитку крос-секторального та міжрегіонального 
співробітництва і партнерства, сприяння зростанню 
рівня соціальної згуртованості і довіри. За результа-
тами дослідження визначено, що синергетична дія со-
ціальних чинників розвитку промисловості дозволяє 
досягти зміцнення соціальної взаємодії та консолідації 
зусиль усіх контрагентів для подолання кризових 
явищ, виражається у зменшенні трансакційних витрат 
і підвищенні конкурентоспроможності промисловості 
регіону, нарощенні продуктивності праці і зростанні 
прибутку, усвідомленні значущості праці в галузі про-
мисловості. З огляду на це в статті обґрунтовано необ-
хідність активізації розвитку людського потенціалу, 
зміцнення соціальних зв’язків та соціальної фасиліта-
ції, інтенсифікації соціально-економічних відносин 
окремих бізнес-систем на засадах довіри, співпраці  
і взаємодопомоги в контексті досягнення цілей стій-
кого розвитку на довготривалу перспективу.  

Ключові слова: соціальні чинники стійкого роз-
витку, промисловість регіону, соціальний капітал біз-
нес-систем. 

Новицька І. В. Digital-маркетинг як технологія 
просування органічної продукції. — С. 196. 

У статті виділяється використання digital-марке-
тингу, як можливості сучасного просування органічної 
продукції, що повинно перетворитися в комплекс різ-
носпрямованих складових, таких як: глибоке вивчення 
онлайн-аудиторії, її поведінкової складової; залучення 
всіх можливих сегментів аудиторії; занурення співро-
бітників виробництва продукції в цифрову комуніка-
цію з споживачем; організація взаємодії з потенцій-
ним споживачем. Digital-технологія забезпечує ком-
плексний підхід до просування органічної продукції в 
цифровому середовищі, що охоплює також офлайн 
споживачів, які використовують мобільні телефони та 
інші цифрові засоби зв'язку. Надає можливість інте- 
грації великої кількості різних технологій (соціальні, 
мобільні, веб тощо) з продажами і клієнтським серві-
сом; постійний якісний двосторонній зв'язок між рек-
ламодавцем і кінцевим споживачем органічної про- 
дукції; поєднання технологій і людських ресурсів, до-
тримуючись правильного балансу, виходячи з потреб 
цільової аудиторії і особливостей пропонованої орга-
нічної продукції; можливість бути релевантним ринку, 
оцінювати і аналізувати результати просування,  
гнучко реагувати на потреби ринку. 

Ключові слова: digital-маркетинг, просування, 
органічна продукція, digital-інструменти, онлайн ка-
нали, офлайн канали, споживачі. 

Ольховська О. Л., Бутко К. Р. Оптимізація паса-
жирських перевезень у крупному транспортному вузлі. — 
С. 157. 

У статті представлено модель оптимізації діяль-
ності залізничного транспорту при організації паса-
жирських перевезень у крупному транспортному вузлі. 
При оптимізаційних розрахунках визначають кількість  

транспорту, що приписана до вузла; оптимальні та-
рифи на перевезення; кількість транспортних одиниць 
за напрямками залежно від випадкового попиту на пе-
ревезення. Враховується можливість залучення додат-
кових транспортних одиниць у випадку недостатності 
власних. У моделі враховано вплив конкурентного 
транспорту (автомобільного). Розв’язання даної задачі 
в загальному вигляді потребує залучення методів ста-
тистичного моделювання та нелінійного програму-
вання. 

Ключові слова: модель оптимізації, статистичне 
моделювання, оптимальні тарифи на перевезення, не-
лінійне програмування. 

Омельяненко В. А. Аналіз інституційно-еволюцій-
ного аспекту розвитку високотехнологічних сфер на при-
кладі приладобудування. — С. 93. 

Метою дослідження є на основі аналізу теорії і 
практики галузевого розвитку в умовах Індустрії 4.0 та 
аналізу тенденцій приладобудування визначення пер-
спективних складових мережевої стратегії розвитку га-
лузі. Методологія дослідження ґрунтується на еволю-
ційній теорії як напрямку нової інституціональної 
економіки. Інституціонально-еволюційний підхід до 
безпекових стратегій припускає розгляд сукупності ін-
ститутів та закономірностей їх взаємодії, що забезпе-
чує перетворення ресурсів в реальні результати ефек-
тивними методами відповідно до національного кон-
тексту та запитів соціуму. У дослідженні обґрунтовано, 
що значення приладобудування обумовлено тим, що 
розширення дослідної бази інноваційних процесів 
пов’язані з використанням сучасних аналітичних при-
ладів. Визначено основні аспекти ролі приладобуду-
вання в економіці. Показано, що, сучасне приладобу-
дування є високотехнологічною та наукомісткою га- 
луззю промисловості, що широко застосовує ІКТ, на-
нотехнології, мікромініатюризацію, елементи штуч-
ного інтелекту тощо. З організаційно-економічної та 
інституційної точки зору приладобудування розгля-
нуто як міжгалузевий високотехнологічний комплекс, 
що одночасно є як фактором інноваційного розвитку 
ряду технологічних галузей, так і результатом їх інно-
вацій. Цей факт визначає приналежність приладобуду-
вання до структуроутворюючих галузей, через які від-
бувається поширення нових технологій в інші галузі 
економіки. Для більш детального аналізу інституцій-
ної динаміки розвитку галузі в Україні розглянуто ос-
новні статистичні індикатори приладобудування. По-
казано, що перспективи вітчизняного приладобуду-
вання в першу чергу пов’язані з виробництвом якісно 
нових продуктів та завоюванням внутрішнього ринку, 
ємність якого у рази перевищує не лише поточні об-
сяги експорту сектору, а й усього виробництва в 
ньому. Обґрунтовано, що зі стратегічної точки зору 
необхідно знаходити нові механізми розвитку галузі, 
зокрема такі, що засновані на цифровізації. Приладо-
будування також розглянуто одночасно як частина 
трансформації виробництва та його цифровізації, так 
і вимагає впровадження нових технологій. Таким чи-
ном, перспективи галузі пов'язані зі створенням циф-
рової інфраструктури, що представляє собою крос-га-
лузеву платформу, яка дозволить організувати продук-
тивну взаємодію всіх учасників інноваційного про-
цесу. Відповідні підходи мають бути впроваджені в  
рамках інституційних стратегій як при розробці, так  
і при використанні приладів в рамках цифрової стра-
тегії «розумного» виробництва. Аналіз іноземного до- 
свіду країн-галузевих лідерів показав, що в приладобу-
дуванні переважають малі та середні підприємства, не-
зважаючи на присутність великих глобальних лідерів.  
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Показано, що активізація ролі малих підприємств 
приладобудування як учасників технологічного роз- 
витку вимагає пошуку нових форм взаємодії, серед 
яких слід виділити мережеву. Для інституційно-еволю-
ційного розвитку приладобудування запропоновано  
використати риси традиційного кластеру та мережі, 
орієнтованої на формування технологічної плат- 
форми.  

Ключові слова: приладобудування, стратегія, 
інновації, тенденції, мережа, інститути. 

Палига Є. М., Базилюк В. Б., Палига І. Є.  
Удосконалення корпоративного управління видавничо- 
поліграфічних підприємств. — С. 73. 

Стаття присвячена удосконаленню корпоратив-
ного управління підприємств видавничо-поліграфіч-
ної діяльності. Здійснено обґрунтування особливостей 
та проблем корпоративного управління, взаємин між 
акціонерами та менеджерами, аспектів акціонерної 
власності. Розкрито суть національної системи корпо-
ративного управління підприємств видавничо-полі- 
графічної діяльності. Зроблено обґрунтування впливу 
різних інституційних факторів, які спричинили транс-
формаційні перетворення у видавничій справі та полі-
графії. 

Ключові слова: видавничо-поліграфічна діяль-
ність, корпоративне управління, трансформаційні 
процеси, акціонерна власність, інституційні фактори. 

Передерій Т. С. Стратегія цифрової безпеки під- 
приємства як драйвер цифрової трансформації еконо-
міки України. — С. 201. 

На сьогодні особливістю господарських процесів, 
що відбуваються в України, є перехід від «традиційної» 
до цифрової економіки із застосуванням новітніх тех-
нологій. Дослідження сучасного стану розвитку циф-
рової економіки свідчить проте, що більшість україн-
ських компаній поки не мають чіткого бачення про-
цесу та якісних прикладів переходу до використання 
цифрових технологій. Це значно перешкоджає вико-
нанню ключових пріоритетів та напрямків з реалізації 
державної політики у сфері цифрової економіки в Ук-
раїні. Саме тому бізнесу необхідна розробка стратегії 
цифрової трансформації з урахуванням мінімізації ри-
зиків, що не є можливим саме без забезпечення циф-
рової безпеки підприємства, яка ґрунтується на функ-
ціональних складових, які визначають ефективність  
і дієвість механізму управління. 

Метою статті є формулювання авторського під-
ходу щодо визначення цифрової безпеки підприємства 
та пріоритетних напрямків її реалізації. У статті визна-
чено стратегічний підхід особливостей цифрової  
трансформації та проблемних питань, що стримують 
перегляд бізнес-стратегії більшості українських під- 
приємств. Запропоновано методичний підхід до ви-
значення «цифрова безпека підприємства» — це захи-
щеність функціональних складових підприємства під 
час здійснення господарської діяльності в умовах  
цифровізації і конкуренції; заходи і методи, що спря-
мовані на мінімізацію зовнішніх і внутрішніх ризиків 
е-бізнесу, а також забезпечення безпеки функціональ-
них складових. Головна мета цифрової безпеки під- 
приємства — це забезпечення стабільного функціону-
вання бізнесу з подальшим розвитком у майбутньому, 
що ґрунтується на структурі її функціональних скла-
дових. Визначено механізм з реалізації цифрової без-
пеки підприємства, що включає: нормативно-правове 
законодавство, основні принципи, суб’єкти гаранту-
вання та механізму забезпечення, а також об’єкти. 

Сформовано механізм забезпечення цифрової без-
пеки, який дозволить поетапно розробити ефективні 
управлінські рішення у стратегії розвитку підприєм- 
ства. 

Основними причинами, що стримують процес 
цифрової трансформації економіки України є: нероз-
винена державна нормативно-правова база щодо регу-
лювання процесу розбудови цифрової економіки, не-
визначеність характеру взаємодії учасників цього про-
цесу, а також питань розвитку цифрових технологій з 
метою підвищення рівня конкурентоспроможності, 
підприємництва та інноваційної діяльності. З огляду 
на викладене, вважаємо за доцільне в умовах цифрової 
трансформації вжити такі заходи: законодавчо визна-
чити поняття «цифрова безпека підприємства», її  
функціональні складові, об’єкти та суб’єкти, що бе-
руть участь у механізмі реалізації стратегії; сприяти у 
стимулюванні підприємств до переходу нових бізнес-
моделей шляхом колаборації у сфері цифрової без-
пеки. 

Ключові слова: цифрова трансформація, цифрова 
безпека підприємства, складові цифрової безпеки під-
приємства, механізм реалізації цифрової безпеки під-
приємства. 

Ринкевич Н. С. Інтегральна методика оцінки роз-
витку організаційної культури підприємств (за резуль-
татами експертного опитування). — С. 113. 

На даний час організаційна культура посідає про-
відне місце в системі менеджменту підприємства. 

Мета даного дослідження полягає в удоскона-
ленні методики оцінки розвитку організаційної куль-
тури підприємств та її апробації на прикладі україн- 
ських підприємств з надання транспортних, консал- 
тингових і банківських послуг. 

У результаті дослідження складено анкету з  
24 тверджень, що стосуються особливостей організа-
ційної культури підприємств, і на цій основі здійснено 
аналіз та оцінювання організаційної культури. Розра-
ховано рівень надійності результатів анкетування за 
допомогою коефіцієнта Альфа Кронбаха і XYZ-
аналізу. Запропоновано інтегральну методику оцінки 
розвитку організаційної культури підприємств. Апро-
бація даної методики показала, що обстежені підпри-
ємства мають середній рівень розвитку організаційної 
культури, оскільки значення інтегральних показників 
знаходяться в межах 0,5—0,75. 

Ключові слова: підприємство, організаційна  
культура, методика Денісона, інтегральна методика 
оцінки, рівень розвитку організаційної культури, ап-
робація, профіль організаційної культури.  

Сердюк О. С., Петрова І. П. Інституціоналізм як 
квінтесенція теорії добробуту. — C. 14. 

У статті висвітлено теоретичні аспекти інститу- 
ціоналізму як квінтесенції теорії добробуту. Характер-
ною особливістю еволюції людського роду є глибока 
трансформація ментального світогляду. На основі іс-
торичного аналізу виявлено, що намагання прибор-
кати людську природу привели до появи норм та пра-
вил, які визначали характер взаємодії між членами су-
спільства. Норми та правила, або інституції у сучас-
ному розумінні цього слова, змінювали світосприй-
няття суспільства, тим самим формуючи уявлення про 
добробут. У доінституціональні часи (примітивні су- 
спільства) добробут людини сприймався виключно у 
матеріалістичному контексті. Із постанням перших 
ментальних конструкцій, прийнятих членами суспіль-
ства як моральний імператив, добробут став набувати 
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духовних ознак (відповідальність, альтруїзм, піклу-
вання тощо). Квінтесенцією уявлень про добробут 
були моральні імперативи. Виявлено, що генезис мо-
ральних імперативів обумовлювався інституційним се-
редовищем певного суспільства. Як наслідок, постали 
суспільства із диверсифікованим розумінням добро-
буту, що вплинуло на переконання про справедливість 
та ефективність існуючих моделей впорядкування су-
спільного життя. Розглянуто три типи суспільства, де 
домінували націоналістичний, соціалістичний та лібе-
ральний моральні імперативи. Визначено, що балан-
сування між прихильністю ідеям індивідуалізму та ко-
лективізму стало визначальним чинником форму-
вання теорії добробуту. 

Ключові слова: інституціоналізм, добробут, ін-
ституції, моральні імперативи, ментальні конструкції, 
суспільство. 

Стеблюк Н. Ф., Опаренко В. В. Матрична модель 
оцінки інвестиційної привабливості промислових підпри-
ємств. — С. 176. 

У статті визначено роль оцінки інвестиційної 
привабливості для підприємства. Наведено основні 
напрями методичних підходів до оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства, визначено їх особливості 
та призначення. Виявлено головні недоліки методич-
них підходів до оцінки інвестиційної привабливості. 
Запропоновано для оцінки інвестиційної привабливо-
сті промислового підприємства використовувати мат-
ричну модель. Обґрунтовано необхідність викорис-
тання саме матричної моделі комплексного характеру 
до оцінки інвестиційної привабливості промислових 
підприємств, яка базується на використанні кількісних 
та якісних факторів. Визначено головні переваги мат-
ричної моделі оцінки інвестиційної привабливості під-
приємства. Удосконалено методичний інструментарій 
оцінювання інвестиційної привабливості промисло-
вого підприємства на основі матричної моделі, враху-
вавши сучасний стан вітчизняних промислових під- 
приємств та визначивши проблемні напрями діяльно-
сті. Доповнено матричну модель матрицею кількісних 
показників групою показників майнового стану, що 
дозволить інвестору об’єктивніше підійти до оцінки 
інвестиційної привабливості промислового підприєм-
ства. Згруповано кількісні показники оцінки інвести-
ційної привабливості та наведено їх граничні критерії 
оцінки.  Визначено загальний показник кількісної ха-
рактеристики інвестиційної привабливості промисло-
вого підприємства та можливі варіанти оцінки його 
фінансового стану. Наведено якісні показники оцінки 
інвестиційної привабливості на основі матричної мо-
делі, надано їм вагові коефіцієнти та визначено їх гра-
ничні інтервали. На основі якісних та кількісних по-
казників сформовано рівні узагальненого показника 
інвестиційної привабливості промислового підприєм-
ства за матричною моделлю, які дозволять довести ін-
вестору доцільність укладання коштів у промислове 
підприємство. 

Ключові слова: інвестиції; інвестиційна приваб-
ливість; інвестиційний потенціал; підприємство; мат-
рична модель. 

Томчук О. В. Теоретико-методологічні підходи до 
визначення змісту і структури людського потенціалу 
території. — С. 121. 

У статті визначено необхідність теоретико-мето-
дологічного обґрунтування засад визначення та роз- 
криття головних складових змісту людського потенці-
алу території. Доведено, що подальший розвиток люд-
ства залучає до суспільного виробництва і реалізує все 

нові якості людини, що знаходить віддзеркалення в 
економічній науці. Визначено відмінності між термі-
нами, які близькі до категорії «людський потенціал»: 
«робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий потен-
ціал», «людський фактор», «людський капітал». Про-
ведено контент-аналіз поняття «людський потенціал» 
на різних рівнях: індивідуальному (особистісному), 
мікро- (суб’єкт господарювання) та макрорівнях. За 
результатами аналізу сформовані положення, які скла-
дають квінтесенцію наукової концепції щодо сутності 
категорії «людський потенціал території»: характери-
зує новий ступінь у розвитку людини; є більш об’єм-
ною та поліелементною категорією; категорією пове-
дінкової економіки; найінертнішою характеристикою 
території; схильний до зношення; втрачається внаслі-
док мінливості умов тощо. Змодельовано процес фор-
мування і розвитку людського потенціалу території та 
визначені його трансформаційні перетворення. Узага-
льнено підходи щодо структури людського потенціалу 
території, складовими якого є інноваційний, інтелек-
туальний, трудовий і культурний типи потенціалу. Об-
ґрунтовано, що кожен тип потенціалу, формуючись  
і розвиваючись у створених для нього сприятливих 
умовах, сприяє розвитку інших елементів системи. 

Ключові слова: людський потенціал; людський 
фактор; робоча сила; трудові ресурси; трудовий по- 
тенціал. 

Файчук О. М., Акулович Ю. А. Нова економіка для 
досягнення цілей сталого розвитку в Україні. — С. 21. 

У статті досліджено тенденції та перспективи но-
вої економіки для досягнення цілей сталого розвитку, 
систематизовано основні принципи зеленої еконо-
міки. Авторами проаналізовано ключові показники 
сталого розвитку в Україні, розглянуто можливість ім-
плементації низько вуглецевої стратегії та основ зеле-
ної економіки в Україні та узагальнено основні важелі 
держави для переходу до сталого розвитку. 

Ключові слова: сталий розвиток, низько вугле-
цева стратегія, зелена економіка, розвиток, синя еко-
номіка, природні ресурси, економічне зростання.  

Череватський Д. Ю. Суспільне здоров’я, якість 
життя і споживання енергоресурсів по областях Укра-
їни. — С. 63. 

З використанням методів математичного аналізу 
за п'ятьма показниками, серед яких питоме спожи-
вання первинних енергоресурсів, питомий випуск ва-
лового регіонального продукту, втрачені внаслідок пе-
редчасної смерті роки потенційної життя, частка про-
мисловості в споживанні палива, кількість населення, 
виконано поділ областей України на п'ять кластерів. 
Як критерій якості життя використано показник втра-
чених років потенційної життя: чим менше його зна-
чення, тим рівень якості життя вище. Обсяг валового 
регіонального продукту запропоновано обчислювати в 
«Біг Маках», за аналогією з методом, запропонованим 
журналом «The Economist» для перерахунку націо- 
нальних показників за паритетом купівельної спро- 
можності. Встановлено, що області, які входять до тре-
тього кластеру, Дніпропетровська і Донецька, з най- 
більшим споживанням первинних енергоресурсів на 
людину, і сім областей із другого кластера, що відріз-
няються невеликою витратою енергоресурсів, мають 
статистично незначну відмінність у кількості втраче-
них років потенційної життя, які є найбільшими за ви-
біркою. Виявлену особливість можна пояснити тим, 
що області з другого кластера споживають недостатню 
кількість первинних енергетичних ресурсів, а області з 
третього кластера знаходяться під негативним еколо- 
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гічним впливом і, до того ж, змушені витрачати пере-
важну кількість енергетичних ресурсів на підтримку 
потужного індустріального сектору. Так, у 2011 р.  
економічна діяльність Дніпропетровської області  
призвела до утворення 62% відходів від загальнонаці-
онального обсягу, частка Донецької області становила 
14%. Частка промисловості у споживанні паливних ре-
сурсів по Донецькій області за статистичними даними 
становить 98%. 

Отримані результати свідчать про істотний вплив 
енергоспоживання на показники громадського здо-
ров’я та якість життя населення областей України. 
Вплив номенклатури енергоносіїв, кількості і складу 
отриманих у результаті економічної діяльності відходів 
вимагають детального вивчення в контексті встанов-
лення рівня життя населення. 

Ключові слова: суспільне здоров’я, якість життя, 
енергоспоживання, області, кластери. 

Шелеметьєва Т. В., Булатов С. В. Діяльність ту-
ристичних інформаційних центрів: світовий досвід та  
вітчизняна практика. — С. 205. 

У статті обґрунтовано необхідність створення в 
Україні туристичних інформаційних центрів як одного 
з важливих інструментів інформаційної підтримки  
розвитку сучасного туризму та просування національ-
ного туристичного продукту. Успішність функціону-
вання туристичної галузі в Україні в умовах форму-
вання глобального інформаційного простору значною 
мірою визначається ефективністю інформаційного за-
безпечення туристичної сфери. Зазначено, що важли-
вим завданням політики місцевої влади в управлінні 
туризму є поліпшення інформаційного забезпечення 
цього процесу, адже без реклами й інформації, що за-
лучає споживачів певних послуг, розвиток турис- 
тично-рекреаційної діяльності неможливий. Діяль-
ність ТІЦ є надзвичайно важливою для дестинацій із 
значною часткою самодіяльних туристів, тому що, в 
даному випадку, вони виступають основними осеред-
ками надання інформаційних  послуг. Розкрито сут-
ність поняття «туристичний інформаційний центр» та 
визначено його основні завдання. Зазначено, що ту-
ристично-інформаційний центр — важливий інстру-
мент туристичної інфраструктури, за допомогою якого 
туристи та інші суб’єкти туризму мають можливість 
отримати повну туристичну інформацію й консульта-
тивні послуги щодо туристичної діяльності в місцево-
сті та за її межами. ТІЦ може здійснювати інформа-
ційне забезпечення системи державного регулювання 
та управління туризмом у регіоні, оскільки потрібно 
постійно оновлювати нормативно-правову та інфор-
маційно-аналітичну бази, які забезпечують ефективне 
управління розвитком сфери туризму та курортів. За-
пропоновано наступні цілі створення туристичних ін-
формаційних центрів в Україні: сприяння розвитку 
внутрішнього туризму; надання інформації місцевим 
та іноземним туристам і туристичним організаціям; 
сприяння співпраці між туристичними організаціями 

міста; проведення навчань і семінарів для фахівців у 
галузі туризму; розвиток туристичних можливостей  
міста; приваблення у місцевість більшої кількості ту-
ристів; покращення конкурентних переваг місцевості 
шляхом покращення туристичної інфраструктури; по-
повнення місцевого бюджету за рахунок оподатку-
вання суб’єктів туристичного бізнесу; раціональне ви-
користання туристично-рекреаційних ресурсів місце-
вості; залучення інвестицій у туристичний бізнес; 
створення позитивного міжнародного іміджу та попу-
ляризація туристичних територій. Досліджено світо-
вий досвід організаційних та економічних аспектів ді-
яльності туристичних інформаційних центрів. У роз-
винених туристичних країнах світу успішно функціо-
нує розгалужена сучасна мережа закладів туристичної 
інфраструктури, яка включає інформаційні центри. 
Такі заклади дозволяють отримувати туристам необ-
хідну туристичну інформацію та консультативні по- 
слуги про туристичну дестинацію. У США в кожному 
штаті діють свої туристичні інформаційні центри. 
«Центр гостинності» — це територія відпочинку, що 
включає центр для відвідувачів, вони фінансуються за 
рахунок місцевих податків, включених у кожне ліжко-
місце. У Південній Америці найбільш активно турис-
тично-інформаційні центри діють у Перу. Безкош- 
товні центри надають туристичну інформацію й допо-
могу для внутрішніх та іноземних туристів. Інформація 
включає в себе пам’ятки й рекомендовані маршрути. 
В Австралії більшістю центрів відвідувачів керують  
місцеві органи влади або органи штату, а в деяких ви-
падках — Асоціація операторів туризму від імені уряду. 
Ці інформаційні центри надають такі послуги, як під-
бір житла та замовлення турів (автомобільних, літако-
вих, автобусних, залізничних). Вони, як правило, є 
першою ланкою в знайомстві відвідувача з містом або 
областю. Розглянуто практику роботи туристичних ін-
формаційних центрів в Україні та складено їх перелік. 
Відзначено, що сьогодні туристично-інформаційні 
центри створено в більшості областей України та у ма-
лих містах Західного регіону України.  

Ключові слова: туристичний інформаційний 
центр, світовий досвід, вітчизняна практика, цілі ство-
рення, завдання, результати діяльності. 

Шпанковська Н. Г., Городянська Л. В. Особливо-
сті організації й функціонування корпорацій в умовах 
глобалізації. — С. 44. 

У статті уточнено сутність наукової категорії 
«глобалізація». Виявлено негативні тенденції зни-
ження чисельності населення. Запропоновано класи-
фікацію суб’єктів господарювання, розкрито особли-
вості сучасних глобалізаційних та інтеграційних про-
цесів. Обґрунтовано заходи щодо удосконалення орга-
нізації й функціонування корпорацій в умовах глоба-
лізації. 

Ключові слова: особливості глобалізації, інтегра-
ційні процеси, класифікація корпорацій, тенденція, 
аналіз населення. 
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Белопольский Н. Г., Котенко В. В., Яковцев С. С. 
Формирование концессионное механизма морских пор-
тов. — С. 160. 

В статье даны рекомендации по вариантам пере-
дачи конкретных категорий прав на репозицию ос- 
новных портовых услуг от государственного к част-
ному сектору. По результатам анализа были выделены 
сильные и слабые стороны моделей управления пор-
тами. Предложен организационно-экономический ме-
ханизм, который рассматривает использование раз- 
личных методов расчета в зависимости от модели  
партнерства и структуры морского порта. Стратеги- 
чески важным элементом предложенного механизма 
является внедрение комплекса мероприятий, направ-
ленных на поиск, координацию и эффективное испо-
льзование компонентов потенциала в системе инно-
вационного управления морским портом. Такая сис-
тема требует постоянного мониторинга, поиск опти-
мальных решений проблемы и эффективной пере- 
настройки элементов и процессов для их своевремен-
ного решения. 

Ключевые слова: концессия, механизм, партнер-
ство, модель управления, морской порт. 

Богачев А, С., Онофрийчук О. П., Коростова И. А. 
Система информационной поддержки стратегии пред-
приятия. — С. 185. 

С появлением онлайн-цифровых платформ про-
изошла важная трансформация в управлении страте-
гическим развитием предприятия. Информационное 
обеспечение на сегодня является ключевым элемен-
том разработки стратегии. Практика ведения бизнеса 
доказывает, что одним из перспективных направлений 
исследований является анализ социальных сетей с це-
лью усовершенствования коммуникационных процес-
сов. В анализе социальных сетей выделено четыре ос-
новные направления исследования: структурное, ре-
сурсное, нормативное и динамическое. 

Предложена система информационной под-
держки стратегии. Основная цель предлагаемой си-
стемы — информационное обеспечение в реальном 
времени и прогнозирование будущего состояния 
внешней и внутренней среды. Полученная информа-
ция способствует разработке дополнительных про-
грамм развития предприятия с учетом особенностей 
интересов персонала. 

Ключевые слова: информационная система, со-
циальные сети, коммуникация, стратегия. 

Бойченко Н. В. Возможные пути инновационного 
развития угольных предприятий. — С. 78. 

Несмотря на естественную обеспеченность Укра-
ины углем, убыточность угольных предприятий, отсут-
ствие в области целевых фондов инновационного ха-
рактера и стимулирования инновационного развития 
со стороны государства обусловливают комплекс не-
решенных проблем на угольных предприятиях, нега-
тивно влияет на поиск стратегического инвестора, за-
интересованного в быстром технико-технологическом 
развитии производства, его экономическом росте. 

Современная угольная отрасль нуждается в созда-
нии экономической сети (не коммерческой, а инве-
стиционно-дотационной) для совместного функцио-
нирования убыточных угольных предприятий и тех 
бизнесов, которым без угля этих убыточных шахт не 
выжить, поскольку не существует лучшего варианта, 

чем непосредственное участие металлургов, машино-
строителей, энергетиков в угледобыче. 

Пример развитых стран показывает, что отходы 
являются весомым фактором не только рационального 
природопользования, но и могут быть эффективно ис-
пользованы. Учитывая, что продукция из отходов уг-
ледобычи имеет не только качественные и количе-
ственные параметры, характеризующие их физиче-
скую ценность, но имеет и стоимостную оценку, то их 
производство может быть экономически целесообраз-
ным, то есть рентабельным. 

Критерием оценки инвестиционной привлека-
тельности может быть принят уровень рентабельности 
производства продукции из отходов угледобычи, кон-
курентоспособной на потребительском рынке. Кроме 
ценности, которую могут иметь отходы угледобычи с 
точки зрения возможного получения из них различ-
ных видов минерально-сырьевых ресурсов, к ней мо-
жет входить также эколого-экономическая и/или со-
циально-экономические составляющие. 

Рассмотренные характеристики ценностей, кото-
рые могут иметь различные отходы угледобычи, поз-
воляют сделать вывод о целесообразности их ранжи-
рования. Критерием ранжирования может быть уро-
вень их практической ценности для потребителей или 
степень их готовности к созданию на их основе опре-
деленных видов потребительских ценностей. Цен-
ность отходов угледобычи, которая может быть потен-
циальной, рентабельной, конкурентоспособной и ин-
вестиционной, влияет на участие определенных групп 
инвесторов в инновационном развитии угольных 
предприятий. 

Ключевые слова: угольные предприятия иннова-
ционное развитие, экономическая сеть, продукция из 
отходов угледобычи, потребительская ценность.    

Бондаревская К. В. Оценка уровня социальной без-
опасности на рынке труда Украины и направления ее 
обеспечения. — С. 101. 

В статье определена необходимость обеспечения 
социальной безопасности на рынке труда Украины в 
контексте учета принципа социальной справедливо-
сти, проведена комплексная рейтинговая оценка клю-
чевых показателей эффективности рынка труда в ре-
гиональном измерении с помощью авторского под-
хода. В частности, в качестве основных индикаторов 
эффективности рынка труда были предложены пока-
затели: уровня экономической активности и занятости 
населения, уровня экономической активности и заня-
тости трудоспособного населения, уровня безрабо-
тицы, среднесписочной численности работников,  
средней заработной платы, индекса реальной заработ-
ной платы. В результате исследования были обосно-
ваны основные направления решения кризисных яв-
лений на рынке труда с учетом необходимости фор-
мирования действенного механизма социальной безо-
пасности, среди которых: обеспечение взаимо-
действия рынка труда и рынка образовательных услуг 
за счет стимулирования работодателей к сотрудничес-
тву с высшими учебными заведениями и формирова-
ния системы совместных мероприятий с целью подго-
товки высококвалифицированных специалистов и их 
дальнейшего трудоустройства; внедрение практики 
финансового поощрения предприятий к принятию 
молодых специалистов — выпускников учебных заве-
дений (предоставление дотаций), налоговые льготы 
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для предприятий, принимающих на работу молодежь; 
развитие нестандартных и инновационных форм заня-
тости (опыт Дании и Нидерландов относительно 
объединения гибкости рынка труда с нестандартными 
формами занятости с целью решения проблемы без-
работицы); информационная помощь по учреждению 
и ведению бизнеса, обучение внутренне перемещен-
ных лиц, их переподготовка и повышение квалифи-
кации; повышение социальных стандартов, реформи-
рования пенсионной системы и совершенствование 
механизма социальной защиты, особенно социально 
уязвимых слоев населения; мониторинг и контроль 
уровня бедности и уровня доходов населения. Опреде-
лено, что с целью улучшения ситуации и нейтрали-
зации региональных диспропорций необходимо фор-
мирование эффективной государственной политики, 
которая будет учитывать не только прямые, но и  
косвенные факторы влияния на рынок труда, а также 
позволит улучшить состояние занятости и уровня бла-
госостояния населения Украины. 

Ключевые слова: социальная безопасность; 
рынок труда; социальная справедливость; занятость; 
безработица; экономическая активность населения; 
рейтинговая оценка. 

Борко Е. А., Ковалевская И. В., Рубан Е. А. Мар-
кетинговые исследования фармацевтического рынка 
Украины о перспективах создания новой лекарственной 
формы. — С. 137. 

Цель работы — маркетинговое исследование но-
менклатуры лекарственных средств, представленных 
на фармацевтическом рынке Украины, которые при-
меняются для лечения заболеваний аноректальной 
зоны. 

В работе использованы графический, системный, 
маркетинговый и фармакоэкономический методы 
анализа. 

По данным медицинской статистики в Украине 
прослеживается стремительный рост процента боль-
ных, имеющих патологии аноректальной зоны среди 
людей трудоспособного возраста. Причиной этого яв-
ляется образ жизни современного человека, что при-
водит к несбалансированному питанию, уменьшению 
физической активности и несвоевременному лечению 
уже имеющихся заболеваний. Большая вариабель-
ность симптоматического проявления патологических 
процессов при заболеваниях аноректальной зоны тре-
бует назначения эффективного лечения группами пре-
паратов с разной фармакологической активностью. 

При анализе ассортимента лекарственных препа-
ратов, используемых для лечения заболеваний анорек-
тальной зоны, было установлено, что на фармацевти-
ческом рынке Украины представлено 117 препаратов 
в различных лекарственных формах; из них доля суп-
позиториев составляет 17,09%. При анализе проис-
хождения основных действующих веществ суппозито-
риев было установлено, что наибольшую долю состав-
ляют действующие вещества синтетического проис-
хождения (60%), растительные компоненты присут-
ствуют в 25% проанализированных препаратов, доля в 
15% приходится на комбинацию веществ раститель-
ного и синтетического происхождения. Анализ проис-
хождения фирмы-производителя позволяет сделать 
вывод, что доля лекарственных средств украинского 
производства составляет 50%, также ассортимент 
представлен зарубежными производителям из Герма-
нии, Польши, Франции, Сербии и Италии. Получен-
ные результаты свидетельствуют, что согласно реко-
мендациям к применению препаратов, курс лечения в 

1 неделю является рациональным. Анализ схем лече-
ния свидетельствует, что использование комбинации 
нескольких препаратов из разных фармакологических 
групп значительно повышает общую стоимость и от-
ражает отсутствие комплаенса. 

Проведен анализ лекарственных средств, приме-
няемых для лечения заболеваний аноректальной зоны. 
Исследован ассортимент препаратов по форме вы-
пуска, происхождению фирмы-производителя, со-
става лекарственной формы, происхождению основ-
ных компонентов и ценовой политики. Установлено, 
что существует недостаток ректальных суппозиториев 
комбинированного состава, которые могли бы ис-
пользоваться для лечения указанных патологий. По-
этому, в результате исследования был сделан вывод о 
целесообразности и актуальности создания нового ле-
карственного препарата для безопасного и эффектив-
ного лечения заболеваний аноректальной зоны. 

Ключевые слова: маркетинговый анализ; фарма-
цевтический рынок Украины; заболевания анорек-
тальной зоны; суппозитории. 

Бывшев Р. А., Листопадов А. A. Инфляция и ее вли-
яние на экономику Украины. — С. 3. 

В статье проведен анализ причинно-следствен-
ных связей динамики инфляционных процессов в 
Украине с применением инструментов антиинфляци-
онной политики. Определены основные причины ин-
фляционных процессов в Украине. Предложены ос-
новные направления усовершенствования антиинфля-
ционной политики в Украине, главными среди кото-
рых являются: разработка комплексных государствен-
ных программ развития отраслей экономики, которые 
оказывают содействие созданию конкурентного, 
наукоемкого и высоко-технологического производ-
ства, особенно в агропромышленном комплексе и ІТ-
индустрии; усовершенствование монетарной поли-
тики Национального банка Украины, которая должна 
заключаться в кредитовании эффективного производ-
ства в приоритетных секторах экономики; примене-
ние инструмента продуктивной эмиссии, которая че-
рез кредитный канал оказывает содействие росту про-
изводств, импортозамещений, насыщению внутрен-
них рынков отечественными товарами, росту занято-
сти и заработной платы; стабилизация валютного 
рынка через реформы валютного, банковского и мо-
нетарного регулирования, которые направлены на 
сбалансированность развития валютного рынка, под-
держку развития экспортно-ориентированных произ-
водств с высокой добавленной стоимостью и создание 
положительных стимулов для заведения в страну ва-
лютной выручки экспортеров. 

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная 
политика, валютный рынок, промышленная продук-
ция, потребители, производители, индекс цен, нацио-
нальная экономика. 

Вакулич М. М. Глобализационные вызовы эконо-
мики Украины: диагностирование состояния инвестици-
онного климата как движущей силы в контексте эконо-
мических тенденций нынешних дней. — С. 38. 

Глобализация, которая стала одной из определя-
ющих характеристик мировой экономики XXI века, 
поставила перед правительствами проблему поиска 
новых форм и методов адаптации национальной эко-
номической и политико-правовой среды с современ-
ными требованиями осуществления международных 
экономических отношений. Быстрые изменения фак-
торов, определяющих конкурентоспособность на ми- 
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ровых рынках, динамичное развитие глобальной 
среды, заставляют правительства при формировании 
условий экономического роста активнее обращаться к 
проблемам обеспечения национальной конкуренто-
способности в глобальном масштабе. Неотложной яв-
ляется потребность управления инвестиционным кли-
матом в экономике Украины, обеспечивает экономи-
ческое развитие, с учетом социальных и экологиче-
ских интересов общества. Однако, процесс управле-
ния осложняется в связи с отсутствием четкого пони-
мания его сущности. 

Развитие мирового финансового кризиса привело 
к формированию неблагоприятных условий хозяй-
ствования и значительного сокращения инвестицион-
ной деятельности. Определение и ранжирование со-
ставляющих, которые влияют на формирование инве-
стиционного климата, имеет большое экономическое 
значение, поскольку изначально необходимо пра-
вильно оценить условия, при которых происходят ин-
вестиционные процессы, а затем осуществлять поиск 
наиболее привлекательного объекта инвестирования. 

В статье рассматривается роль инвестиционного 
климата в развитии экономики с целью привлечения 
иностранных инвестиций. Анализируются составля- 
ющие, влияющие на формирование инвестиционного 
климата. Определены направления улучшения инве-
стиционного климата государства. Основной целью 
инвестиционной политики страны в будущем должно 
стать создание оптимальных условий для вложения 
собственных и заемных финансовых и других ресур-
сов, обеспечивающих рост доходов на вложенный ка-
питал для расширения экономической деятельности 
предприятия, создания лучших условий для победы в 
конкурентной борьбе. 

Проблема достижения устойчивого роста эконо-
мики Украины требует активизации инновационно-
инвестиционных процессов, переориентации с теку-
щего управления и регулирования на долгосрочное 
стратегическое планирование. 

Ключевые слова: управление, инвестиционный 
климат, составляющие, факторы, оценка, привлека-
тельность. 

Гриценко С.И. Стратегия развития экологически 
направленных транспортно-логистических кластеров 
голубого океана. — С. 151. 

Выявленны общие аспекты бизнес-вселенной, 
которая состоит из двух разных видов пространства, 
которые имеют стратегию красных и голубых океанов. 
Обоснован теоретический базис формирования стра-
тегии развития экологически направленных транс-
портно-логистических кластеров голубого океана. Ар-
гументировано взаимное влияние экологических ас-
пектов, транспортно-логистических кластеров и ин-
теллектуальных транспортных систем. Доказана акту-
альность внедрения интеллектуальных транспортных 
систем для улучшения качества предоставления транс-
портных услуг и определена их целесообразность. 
Предложена бизнес-модель стратегии развития эколо-
гически направленных транспортно-логистических 
кластеров. 

Ключевые слова: стратегия, конкурентные пре-
имущества, ценность, экологизация, интеллектуаль-
ные транспортные системы, транспортно-логистиче-
ские кластеры. 

Гуцалюк А. Н. Анализ состояния кадрового обеспе-
чения сферы здравоохранения Украины в период рефор-
мирования. — С. 110. 

В статье рассмотрены проблемы кадрового обес-
печения сферы здравоохранения в Украине, так как на 
сегодня растет необходимость устойчивой работы си-
стемы здравоохранения, а именно обеспечение квали-
фицированными сотрудниками и наличие кадров, их 
квалификация и распределение, мотивация, условия 
деятельности, оплата труда, социальное благополучие, 
материально-техническое и технологическое обеспе-
чение трудового процесса обусловливают надлежащий 
уровень оказания медицинской помощи населению. 
Отмечено, что реализация эффективного кадрового 
обеспечения в системе здравоохранения является важ-
ным инструментом реформирования медицинской 
сферы. Установлено, что качество и доступность ока-
зания медицинской помощи населению страны зави-
сят от уровня обеспеченности учреждений здравоохра-
нения медицинскими работниками и их профессио-
нального уровня. Ведь деятельность системы здраво- 
охранения влияет на формирование здоровья населе-
ния, и определяет перспективы социально-экономи-
ческого, научного, культурного развития общества. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, здраво-
охранение, медицинская помощь, врачебные кадры, 
штатные должности, аттестация врачей. 

Жуков С. А., Зелич В. В., Сойма С. Ю. Человече-
ский капитал в экономической системе современного об-
щества: механизм формирования, инвестиции и перспек-
тивы развития в Украине. — С. 105. 

В результате проведенного исследования опреде-
лены проблемы развития человеческого капитала и ос-
новные предпосылки обеспечения его конкурентоспо-
собности. Проанализирована динамика расходов на 
развитие образования и здравоохранения сводного 
бюджета Украины и предложены мероприятия по 
улучшению экономической ситуации в Украине и 
обеспечению развития человеческого капитала. Опре-
делены основные виды инвестиций в человеческий 
капитал по уровням и субъектам инвестирования. 
Представлен механизм формирования человеческого 
капитала. Обосновано, что для стратегического разви-
тия человеческого капитала Украины и достижения 
равновесия и сбалансированности экономики в усло-
виях глобализации необходима модернизация государ-
ственной политики в области образования, а именно, 
создание системы образования, ориентированной на 
формирование и развитие навыков и компетенций че-
ловека, необходимых для инновационной деятельно-
сти.  

Ключевые слова: человеческий капитал, инвести-
ции в человеческий капитал, конкурентоспособность, 
экономическая конъюнктура, заработная плата. 

Задворных С. С. Перспективы существования без-
наличного общества и роль наличных в мировой финансо-
вой системе. — С. 27. 

Современное общество определяется не только 
высоким уровнем развития, но и множеством соци-
альных и экономических проблем. В последние годы 
все большую популярность приобретает мнение, что 
большинство из этих проблем можно решить путем 
отмены наличных. Эксперты и рядовые граждане ду-
мают, что новое общество будет более справедливым 
и прозрачным с меньшим количеством преступности, 
наркотиков, экономических мошенничеств, немоти-
вированных преимуществ для отдельных категорий, 
обществом, где все платят меньше налога и где есть 
высокий уровень защиты имущества. Но в реальности 
ситуация выглядит не столь оптимистичной. 
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В контексте конфиденциальности жизни отмена 
наличных средств означает тотальный контроль над 
всеми финансовыми операциями каждого человека, 
их интересами и вкусами со стороны банков и прави-
тельства. Кроме того, для использования большинства 
мобильных платежных систем требуется геолокация — 
в результате каждый будет все время отслеживаться во 
всех смыслах этого слова. В психологической сфере 
использования электронных денег увеличит денежные 
расходы, поскольку использование наличных сочета-
ется с ощущением боли, когда люди их тратят, а элек-
тронные деньги для большинства людей являются не 
такими важными, особенно для молодых людей 
(например, как деньги в компьютерной игре). В соци-
альной сфере безналичное общество создаст проблемы 
инвалидам, людям с психическими проблемами, а 
также может привести к деменции у людей старшего 
возраста. Преступность. Даже если мы будем жить в 
безналичном обществе с современными тенденциями, 
уровень финансовых мошенничеств снизится макси-
мум на 15%, и П. Шмидт считает, что все преступники 
найдут другой путь для своей деятельности. Кроме 
того, что электронные деньги и общество стимули-
руют развитие киберпреступности, и она постоянно 
растет, компании, которые пострадали от киберпре-
ступности, потратили в результате больше денег при 
расследовании этих случаев, чем от самих действий 
преступников. Безработица. Прежде всего, система де-
нежного обращения огромна. Очень много людей со-
здают, разрабатывают дизайн, проверяют, печатают, 
собирают, распространяют наличные, а также еже-
дневно работают в банках, кассах, магазинах и тому 
подобное. Также многие компании производят вещи, 
связанные с наличными. От кошельков до банкома-
тов. Все эти отрасли больше не будут существовать и 
все люди потеряют работу. Экономика. Одной из глав-
ных причин отмены наличных послужило то, что в 
безналичном обществе невозможно будет установить 
отрицательную ставку национальной валюты, и вместе 
с этим будет меньше экономических кризисов. Но 
немецкие экономисты изучали такую возможность и 
доказывали, что это реально и в таких ситуациях будет 
сложнее бороться с кризисом, а стоить это будет 
намного дороже для правительства и людей, по-
скольку все существующие финансовые инструменты, 
которые правительство может использовать для ис-
правления ситуации, созданы только для наличного 
обращения и работают с ним. 

Технические. Электронные системы могут быть 
разрушены. Кроме этого, в случае войн или других 
конфликтов люди могут нарушить Интернет-связь по 
всей стране, а жители потеряют все и не смогут даже 
добраться домой. 

В общем, электронные платежи — это часть 
нашей жизни, и они в современных условиях очень 
удобными. Но отмена наличных средств создаст 
больше проблем для людей и организаций. Это озна-
чает, что такое направление не может быть правиль-
ным выбором в ближайшем будущем. 

Ключевые слова: финансовая система; наличные 
деньги; платежные системы; киберпреступность; 
банки; социология; налоги; оффшорные зоны. 

Задорожный Г. В. Уномика как наука о разверты-
вании человечного хозяйства. — С. 8. 

В статье представлено первичное обоснование 
гипотезы о том, что новая только зарождающаяся 
наука уномика призвана исследовать развертывание 
исходной специфики человеческого рода — человеч- 

ности в хозяйстве как целостной сфере жизнедеятель-
ности человека-личности. Уном заключает и отсвечи-
вает в себе геном — собственно биологическое и ме-
мон — собственно культурное, социальное в жизнеот-
правлении человека-личности, который имеет три- 
ипостасную духовно-био-социальную природу. Уно-
мика как фундаментальная наука о самопостижении и 
самореализации личности становится основанием по-
знания универсумно-глобальной действительности в 
координатах ценностной рациональности, что важно 
для преобразования-трансформации мира жизнедея-
тельности человечества как духовно-смыслового един-
ства субъектов хозяйствования. Уномика трансформи-
руется в глобалистику как судьбоносную интеграль-
ную человекомерную хозяйствоведческую науку о вы-
явлении и обосновании смысло-благо-несущих осно-
ваний жизнедеятельности человечества как духовно-
спасительной свободно-ответственной планетарной 
общины (собора) жизнесохранения. 

Ключевые слова: уном человечности, уномика, 
духовно-био-социальная природа человека, личность, 
хозяйство, глобалистика, вненаучное знание, геном, 
мемон. 

Иванов С. В., Ляшенко В. И., Шамилёва Л. Л., 
Трушкина Н. В. Тенденции развития транспортно-ло- 
гистической системы Приднепровского экономического 
района. — С. 143. 

В настоящее время формирование и развитие 
транспортно-логистической системы признано пер-
спективным направлением региональной экономики. 
Это обусловлено интенсивным развитием транспорт-
ной логистики и созданием единого европейского 
транспортного пространства в рамках транспортной 
политики Европейского Союза TEN-T. 

Статья посвящена выполнению прогнозной 
оценки показателей, характеризующих развитие ре- 
гиональной транспортно-логистической системы 
Приднепровского экономического района с использо-
ванием экономико-математического инструментария, 
и на этой основе выявление тенденций ее функцио-
нирования. При этом необходимо отметить, что про-
гнозные оценки следует считать прогнозами — преду-
преждением. То есть при сохранении незначительного 
уровня производительности труда и ее снижения, низ-
кой капиталоотдачи капитальных инвестиций на  
ближайшие годы существенно могут уменьшиться 
объемы деятельности транспорта (железнодорожного 
и автомобильного) Приднепровского экономического 
района. 

В результате исследования предложен комплекс 
мероприятий, реализация которых позволит транс-
формировать транспортно-логистическую систему 
района. К ним отнесены: разработка Стратегии разви-
тия транспортно-логистического кластера как состав-
ляющей региональной транспортно-логистической 
системы; разработка и реализация механизма финан-
сового обеспечения управления развитием транс-
портно-логистического кластера; реконструкция су-
ществующих и создание новых объектов надлежащей 
логистической инфраструктуры; создание оптималь-
ных мультимодальных логистических цепей, в том 
числе за счет расширенного использования энергоэф-
фективных видов транспорта; привлечение частных 
инвестиций в техническую модернизацию припорто-
вой инфраструктуры Бердянского морского порта; ак-
тивизация инновационной деятельности с примене-
нием различных форм преференций (кредитов, гаран-
тий, налоговых льгот, дотаций) для развития морского 
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порта; передача портовых мощностей в концессию 
или аренду; использование информационных техно-
логий для управления транспортно-логистической си-
стемой региона; реализация концепции «зеленой» ло-
гистики, которая позволит интегрировать в единую 
систему экологию и экономику для сохранения эко-
системы и окружающей среды района с использова-
нием экологически чистых технологий в сфере транс-
порта и складского хозяйства; внедрение цифровой 
логистики как механизма развития транспортно-логи-
стической системы. 

Ключевые слова: транспортно-логистическая си-
стема, региональная экономика, экономический 
район, показатели, прогнозная оценка, экономико-
математический инструментарий, тенденции, транс-
формация, европейская транспортная политика. 

 
Калинин А. В. Финансовые показатели как фактор 

инвестиционного маркетинга диверсифицированных 
предприятий. — С. 179. 

Исследованы мировые тенденции развития фи-
нансовых показателей крупнейших диверсифициро-
ванных компаний мира за последние годы. Опреде-
лены направления развития, которые демонстрируют 
современные диверсифицированные предприятия в их 
взаимоотношениях с инвесторами. Проанализиро-
ваны факторы, которые оказывают существенное вли-
яние на инвестиционную привлекательность этих 
предприятий. Предоставлен портрет инвесторов, рас-
сматривающих инвестиции в диверсифицированные 
предприятия как часть своей стратегии. Показано, что 
внедрение анализа портрета инвестора, а также мар-
кетинговой стратегии способствует эффективному 
привлечению капитала для предприятия и усиливает 
его конкурентоспособную позицию как в его операци-
онной деятельности, так и в сфере финансового 
управления. 

Ключевые слова: диверсифицированные пред-
приятия, инвестиционный маркетинг, портрет инве-
стора, конкурентоспособность. 

 
Кендюхов А. В., Болгов В. Е., Тарапата С. А. Ис-

следование тенденций инновационного развития эконо-
мики Украины. — С. 82. 

В статье исследуются тенденции инновационного 
развития национальной экономики Украины. Проана-
лизирована технологическая структура отечественного 
производства товаров и услуг, также указаны основ-
ные проблемы и угрозы. Определена динамика инно-
вационной активности украинских предприятий и 
структура финансирования инновационной деятель-
ности в государстве, что позволило выявить проблемы 
в этом направлении. Выявлена динамика изменения 
количества научных кадров и финансирования обра-
зования и науки как основы развития инновационной 
инфраструктуры национальной экономики. 

Ключевые слова: инновационное развитие, наци-
ональная экономика, технологический уклад, инве-
стиции, наука, образование, капитал. 

 
Кочешкова И. Н. Энергетическая бедность в стра-

нах ЕС и Украине. — С. 48. 
В статье проанализировано, что именно пони-

мают в странах-членах ЕС под понятием «энергетиче-
ская бедность». Установлено, что оценка остроты про-
блемы энергетической бедности значительно ослож-
нена отсутствием стандартизированного подхода к 
определению, существенной разницей в характере, 
объеме и особенностях потребления энергии в различ-
ных странах, а также часто только опосредованными 

индикаторами, доступными для оценки. Первичную 
информацию для оценки уровня энергетической бед-
ности преимущественно получают из данных социо-
логических опросов. 

Детально рассмотрены первичные показатели 
энергетической бедности домохозяйств для ежегод-
ного расчета Индекса европейской энергетической 
бедности для стран ЕС, который вычисляется как 
среднее геометрическое значение субиндекса энерге-
тической бедности европейских домохозяйств и транс-
портного субиндекса европейской энергетической 
бедности для домохозяйств с первого по доходу квин-
тиля. 

В Украине Государственной службой статистики 
раз в два года по всем регионам страны проводятся 
обследования самооценки домохозяйствами уровня 
своих доходов, в том числе показателей материальной 
депривации, то есть статистические данные для рас-
чета показателя аналогичного субиндекса энергетиче-
ской бедности европейских домохозяйств есть, но 
только по децильным группам. Анализ данных по ре-
гионам показал очень большое различие этого показа-
теля: от 4,8% в г. Киеве до 93,9% в Закарпатской об-
ласти. Установлена зависимость доли домохозяйств, 
имеющих недостаточно средств для поддержания до-
статочно теплой температуры в жилье, от доли лиц, 
страдающих от 4 и более с 9 признаков депривации, 
то есть вообще имеющих очень низкое качество 
жизни. 

В статье приведена динамика доли домохозяйств, 
в которых недостаточно средств для поддержания до-
статочно теплой температуры в своем жилище в тече-
ние отопительного сезона в зависимости от их мате-
риального обеспечения. Об наибольшем повышении 
этого показателя заявили именно наиболее обеспечен-
ные материально лица. Это свидетельствует о важном: 
проблему снижения уровня энергетической бедности 
домохозяйств невозможно решить только повыше-
нием уровня доходов населения. 

К сожалению, в стране все еще нерационально 
используется энергия. В статье обосновано, что децен-
трализации и повышения энергоэффективности явля-
ются чрезвычайно перспективными направлениями 
для развития бизнеса, особенно для тех, кто сегодня 
строит сетевой или региональный бизнес, давая мак-
роэкономический эффект: создание новых рабочих 
мест, а значит дополнительные поступления в бюджет. 

Для Украины с точки зрения совершенствования 
системы социальной защиты против энергетической 
бедности насущной проблемой является выделение 
мер борьбы с именно энергетической бедностью из 
общей системы поддержки домохозяйств с низкими 
доходами. 

Ключевые слова: энергетическая бедность; домо-
хозяйства; социологические опросы; признак депри-
вации; повышение энергоэффективности. 

 
Латышева Е. В., Касьянюк С. В., Голубова И. В., 

Хаджийский Е. А. Расходы предприятия: возможности 
управления и оптимизации на основе функционального 
моделирования и перепроектирования бизнес-про-
цессов. — С. 67. 

Устойчивое развитие отечественного предпри- 
ятия зависит от рационального использования всех 
видов ресурсов, что обусловливает необходимость пе-
рехода к оптимальной системе управления затратами. 
Актуальность и значимость проблемы управления за-
тратами предопределяет необходимость основатель-
ного исследования и определения оптимальной  
структуры расходов. В статье предложена процедура 
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моделирования для совершенствования учета и управ-
ления расходами. В статье освещены особенности 
процедуры управления и оптимизации затрат на ос-
нове функционального моделирования и перепроек-
тирования бизнес-процессов в контексте выбранного 
большинством предприятий процессного подхода.  

Для усовершенствования управления затратами и 
деятельности подразделения машиностроительного 
предприятия в статье было предложено использование 
методологий моделирования бизнес-процессов нота-
ции IDEF0 (Integration Definition for Function 
Modeling), которая отражает процессный подход к  
формированию и идентификации бизнес-процессов 
предприятия. В статье было предложено применять 
процедуру моделирования и перепроектирования биз-
нес-процессов для поиска резервов сокращения  
расходов и совершенствования системы управления 
затратами, представлены модели управления затра-
тами и модели бизнес-процессов грузовых перевозок 
структурного подразделения машиностроительного 
завода. 

Для оптимизации затрат предприятия предло-
жено использование функционально-стоимостного 
анализа. Определено содержание, обосновано приме-
нение моделирования и перепроектирования бизнес-
процессов для поиска резервов снижения затрат. 
Определены процедура использования моделирования 
и перепроектирования бизнес-процессов на украин- 
ских предприятиях. 

Практическая значимость исследования заключа-
ется в совершенствовании систем учета и управления 
расходами, по результатам моделирования которых 
можно будет осуществлять планирование, прогнози-
рование и моделирование затрат по всей цепи бизнес-
процессов, разрабатывать меры получения желаемых 
результатов по отдельным операциям и в целом по  
функциональной деятельности и т. п. 

Ключевые слова: затраты, управление затратами, 
оптимизация затрат, функциональное моделирование 
бизнес-процесс, моделирование и перепроектирова-
ние бизнес-процессов. 

Малиновская А. М. Виртуальные валюты: распро-
странение и предпосылки к признанию. — С. 165. 

В статье рассмотрены теоретико-методические 
основы признания экономической сущности вирту-
альных валют и проанализировано использование тех-
нологий, на которых она построена, в повседневной 
жизни. Настоящее время существенно отличается от 
предыдущего: миром правит техника, а товаром вы-
ступает информация. В такой среде зародились и ак-
тивно начали использоваться виртуальные валюты. 
Особенно это касается не только криптовалют, но и 
процессов на основе которых они построены. Крип-
товалюты активно распространяются, за время суще-
ствования их количество увеличилось до более чем 
двух тысяч видов виртуальных валют. Несмотря на та-
кую популярность, операции с криптовалютой не уре-
гулированы в большинстве стран мира. Поэтому, пра-
вовой статус виртуальных валют остается проблемным 
вопрос не только для Украины, а и для других стран 
мира. Отсутствие нормативно-правового регулирова-
ния виртуальных валют привела к увеличению неза-
конных, теневых операций, инструментом для кото-
рых стала криптовалюта, поскольку операции, прове-
денные с ней, невозможно отследить. В мире по-раз-
ному подходят к определению экономической сущно-
сти виртуальной валюты, ее определяют как электрон-
ные деньги, виртуальный товар, собственность, вирту- 

альную валюту, средство платежа. Отсутствие единого 
подхода к трактовке экономической сущности вирту-
альных валют затрудняет отражение в бухгалтерском 
учете операций с ними. В основу статьи положен ана-
лиз подходов к определению экономической сущно-
сти виртуальных валют и технологий, на которых они 
построены. 

Ключевые слова: криптовалюты, виртуальные ва-
люты, Blockchain, mining. 

Мамонова А. В. Предпосылки введения контроля 
виртуальных валют (криптовалют) в Украине. — С. 170. 

Наблюдая стремительное возвышение и активное 
использование виртуальных валют, чуть ли не в каж-
дой стране мира, регулятивные органы задаются во-
просом, относительно возможности контроля и регу-
лирования операции с ней. Поэтому, в статье рас-
крыты подходы к определению экономической сущ-
ности виртуальной валюты и проанализированы их 
правовое регулирование и операции с ними в мире и 
в Украине. Отображен статус и официальное отноше-
ние регулятивных органов разных стран, закрепление 
в законодательстве и налогообложении виртуальных 
валют. За последние годы в большинстве ведущих 
стран мира произошли значительные изменения в от-
ношении к криптовалютам от «незаконного платеж-
ного средства» до «перспективного финансового ин-
струмента». Рост интереса правительственных лиц к 
прогрессивно развивающей инновации, вызвал увели-
чение наплыва новых участников (как отдельных лю-
дей, так и учреждений), которые активно пользуются 
виртуальными валютами. Так, криптовалюты вызы-
вали большую обеспокоенность рисками, которые они 
могут принести еще со времени появления первой 
цифровой валюты — Bitcoin. 

В течение определенного периода криптовалют-
ные бирже осторожно наращивали интерес к андер-
райтингу, чтобы обеспечить безопасный процесс об-
мена и покупки криптовалюты, снижая случаи краж. 
Виртуальные валюты содержат большой объем капи-
тализации в выражении фиатных валют, но неустро-
енность и даже нестабильное состояние криптова-
люты, а также отсутствие исторических данных об 
убытках, затрудняют процесс контроля их обращения. 

Однако, несмотря на интерес, популярность и 
внимание средств массовой информации, многие, 
включая юристов, политологов, экономистов, пыта-
ются понять основы технологии и ее последствия для 
разных областей деятельности. Разработка технологии 
blockchain, на которой базируются криптовалюты 
была внедрена в сферах, которые традиционно под-
вергаются широкому регулированию, например, при-
влечению капитала и передачи денег. Дипломаты и 
другие чиновники часто пытаются применять законы, 
разработанные десятилетиями, для совсем новейших 
технологий. США в каждом штате отдельно имеет раз-
ное определение и подходы к операциям с криптова-
лютой. Подобное положение наблюдается и на меж-
дународной арене, где одни страны стремятся способ-
ствовать росту технологии, а другие — устранить тех-
нологию со своей юрисдикции. 

Поэтому, правовая сфера законодательства тре-
бует углубленного исследования и анализа относи-
тельно операций с виртуальными валютами, разра-
ботки и внедрения нового механизма проверки обмен-
ных курсов криптовалют, который имеет сходство с 
уже существующими для традиционных финансовых 
процессов. 
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Ключевые слова: виртуальная валюта (криптова-
люта), государственное регулирование, контроль опе-
раций с виртуальными валютами, регуляторные под-
ходы. 

Миценко И. М. Проблемы промышленного компле-
кса Украины и государственная политика его разви-
тия. — С. 88. 

В статье проанализированы современное состо-
яние и тенденции развития промышленности Укра-
ины в разрезе ее отраслей и регионов. В результате 
анализа сделано заключение о стагнации промышлен-
ного комплекса Украины, которая обусловлена низ-
кой эффективностью и непоследовательностью госу-
дарственной политики в сфере индустриального раз-
вития. Определены приоритетные направления совер-
шенствования промышленной политики Украины. 

Ключевые слова: промышленность, отрасли 
промышленности, инновационное развитие, государ- 
ственная промышленная политика, стратегия разви-
тия промышленности. 

Мишура В. Б., Володченко В. В. Перспективы ра-
звития IT-кластеров в Украине на основе венчурного фи-
нансирования. — C. 190. 

Рассмотрены и проанализированы основные 
принципы развития IT-кластеров как составляющей 
национальной инновационной экосистемы страны. 
Разработана концептуальная модель организационно-
экономических приоритетов государственного регули-
рования IT-кластеров в национальной экономике, ко-
торая гармонизирует общественные и экономические 
интересы участников кластерного объединения и на-
правлена на формирование государственной кластер-
ной политики на основе повышения конкурентоспо-
собности IT-сектора. Обоснованы практические реко-
мендации по совершенствованию государственной по-
литики развития IT-кластеров в Украине на основе  
венчурного инвестирования. Установлено, что не- 
смотря на положительную динамику венчурного инве-
стирования в IT-сектор в последние годы, к сожале-
нию, оно до сих пор находится в процессе становле-
ния. Оценена интенсивность воздействия венчурного 
капитала на становление и развитие IT-сектора в Ук-
раине. Исследованы основные факторы, которые  
ухудшают возможности развития данного вида инвес-
тирования в Украину. Проанализированы структур-
ные и региональные особенности развития IT-
кластеров. На основе проведенного анализа выявлено, 
что развитие IT-кластеров на основе венчурного ин-
вестирования является перспективным и современ-
ным направлением инвестирования украинских пред-
приятий. 

Ключевые слова: информационные технологии, 
IT-кластер, IT-сектор, венчурное финансирование; 
инновационное развитие, венчурный капитал. 

Несвит К. В. Социальные факторы устойчивого 
развития промышленности региона. — C. 56. 

В статье рассмотрены ключевые аспекты влияния 
социальных факторов устойчивого развития промыш-
ленности региона в контексте динамических транс-
формаций экономики постиндустриального типа. 
Осуществлен анализ готовности промышленности 
Украины к вызовам будущего высокотехнологичного 
развития и определены ключевые драйверы наращи-
вания производительности промышленного сектора 
через активизацию действия социальных факторов 
развития на индивидуальном, групповом, кластерном 

и общественно-значимом уровне. Отмечена необходи-
мость постепенного перехода к созданию производ-
ственных предприятий новой формации, которые бу-
дут действовать как общественно значимые предпри-
ятия на основе применения передовых технологий и 
инноваций, всестороннего использования человече-
ского потенциала, роста концентрации активных 
предприятий и уровня занятости населения, развития 
кросс-секторального и межрегионального сотрудниче-
ства и партнерства, содействия повышению уровня 
социальной сплоченности и доверия. По результатам 
исследования установлено, что синергетическое дей-
ствие социальных факторов развития промышленно-
сти позволяет достичь укрепления социального взаи-
модействия и консолидации усилий всех контрагентов 
для преодоления кризисных явлений, выражается в 
уменьшении трансакционных издержек и повышении 
конкурентоспособности промышленности региона, 
наращивании производительности труда и росте при-
были, осознании значимости труда в отрасли про-
мышленности. Учитывая это в статье обоснована 
необходимость активизации развития человеческого 
потенциала, укрепления социальных связей и соци-
альной фасилитации, интенсификации социально-
экономических отношений отдельных бизнес-систем 
на основе доверия, сотрудничества и взаимопомощи в 
контексте достижения целей устойчивого развития на 
длительную перспективу. 

Ключевые слова: социальные факторы устойчи-
вого развития, промышленность региона, социальный 
капитал бизнес-систем. 

Новицкая И. В. Digital-маркетинг как технология 
продвижения органической продукции. — С. 196. 

В статье выделяется использование digital-марке-
тинга, как возможности современного продвижения 
органической продукции, что должно превратиться в 
комплекс разнонаправленных составляющих, таких 
как: глубокое изучение онлайн-аудитории, ее поведен-
ческой составляющей; привлечение всех возможных 
сегментов аудитории; погружение сотрудников произ-
водства продукции в цифровую коммуникацию с по-
требителем; организация взаимодействия с потенци-
альным потребителем. Digital-технология обеспечи-
вает комплексный подход к продвижению органиче-
ской продукции в цифровой среде, охватывающей 
также оффлайн потребителей, использующих мобиль-
ные телефоны и другие цифровые средства связи. 
Предоставляет возможность интеграции большого ко-
личества различных технологий (социальные, мобиль-
ные, веб и т.д.) с продажами и клиентским сервисом; 
постоянную качественную двустороннюю связь между 
рекламодателем и конечным потребителем органиче-
ской продукции; сочетание технологий и человеческих 
ресурсов, соблюдая правильного баланса, исходя из 
потребностей целевой аудитории и особенностей 
предлагаемой органической продукции; возможность 
быть релевантным рынка, оценивать и анализировать 
результаты продвижения, гибко реагировать на по-
требности рынка. 

Ключевые слова: digital-маркетинг, продвижение, 
органическая продукция, digital-инструменты, онлайн 
каналы, оффлайн каналы; потребители. 

Ольховская О. Л., Бутко К. Р. Оптимизация пас-
сажирских перевозок в крупном транспортном узле. — 
С. 157. 

В статье представлена модель оптимизации дея-
тельности железнодорожного транспорта при органи-
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зации пассажирских перевозок в крупном транспорт-
ном узле. При оптимизационных расчетах определяют 
количество транспорта, которое приписано к узлу; оп-
тимальные тарифы на перевозку; количество транс-
портных единиц по направлениям в зависимости от 
случайного спроса на перевозку. Учитывается возмож-
ность привлечения дополнительных транспортных 
единиц в случае недостаточности собственных. В мо-
дели учтены влияние конкурентного транспорта (ав-
томобильного). Решение данной задачи в общем виде 
нуждается в привлечении методов статистического 
моделирования и нелинейного программирования. 

Ключевые слова: модель оптимизации, статисти-
ческое моделирование, оптимальные тарифы на пере-
возку, нелинейное программирование. 

Омельяненко В. А. Анализ институционно-эволю-
ционного аспекта развития высокотехнологических сфер 
на примере приборостроения. — С. 93. 

Целью исследования является на основе анализа 
теории и практики отраслевого развития в условиях 
Индустрии 4.0 и анализа тенденций приборостроения 
определение перспективных составляющих сетевой 
стратегии развития отрасли. Методология исследова-
ния основана на эволюционной теории как направле-
нии новой институциональной экономики. Институ-
ционально-эволюционный подход к стратегиям без-
опасности предполагает рассмотрение совокупности 
институтов и закономерностей их взаимодействия, 
обеспечивающий преобразование ресурсов в реальные 
результаты эффективными методами в соответствии с 
национальным контекстом и запросами социума. В 
исследовании обосновано, что значение приборостро-
ения обусловлено тем, что расширение исследователь-
ской базы инновационных процессов связано с ис-
пользованием современных аналитических приборов. 
Определены основные аспекты роли приборостроения 
в экономике. Показано, что современное приборо-
строение является высокотехнологичной и наукоем-
кой отраслью промышленности, широко применяет 
ИКТ, нанотехнологии, микроминиатюризацию, эле-
менты искусственного интеллекта и др. С организаци-
онно-экономической и институциональной точки зре-
ния приборостроение рассмотрено как межотраслевой 
высокотехнологичный комплекс, который одновре-
менно является как фактором инновационного разви-
тия ряда технологических отраслей, так и результатом 
их инноваций. Этот факт определяет принадлежность 
приборостроения к структурообразующим отраслям, 
по которым происходит распространение новых тех-
нологий в другие отрасли экономики. Для более де-
тального анализа институциональной динамики раз-
вития отрасли в Украине рассмотрены основные ста-
тистические индикаторы приборостроения. Показано, 
что перспективы отечественного приборостроения в 
первую очередь связаны с производством качественно 
новых продуктов и завоеванием внутреннего рынка, 
емкость которого в разы превышает не только текущие 
объемы экспорта сектора, но и всего производства в 
нем. Обосновано, что со стратегической точки зрения 
необходимо находить новые механизмы развития от-
расли, в частности основанные на цифровизации. 
Приборостроение также рассмотрено одновременно 
как часть трансформации производства и его цифро-
визации, так и объект внедрения новых технологий. 
Таким образом, перспективы отрасли связаны с созда-
нием цифровой инфраструктуры, представляющей со-
бой кросс-отраслевую платформу, которая позволит 
организовать продуктивное взаимодействие всех 

участников инновационного процесса. Соответству- 
ющие подходы должны быть внедрены в рамках ин-
ституциональных стратегий как при разработке, так и 
при использовании приборов в рамках цифровой стра-
тегии «умного» производства. Анализ зарубежного 
опыта стран-отраслевых лидеров показал, что в при-
боростроении преобладают малые и средние предпри-
ятия, несмотря на присутствие крупных глобальных 
лидеров. Показано, что активизация роли малых пред-
приятий приборостроения как участников технологи-
ческого развития требует поиска новых форм взаимо-
действия, среди которых следует выделить сетевую. 
Для институционально-эволюционного развития при-
боростроения предложено использовать черты тради-
ционного кластера и сети, ориентированной на фор-
мирование технологической платформы. 

Ключевые слова: приборостроение, стратегия, 
инновации, тенденции, сеть, институты. 

Палыга Е. Н., Базылюк В. Б., Палыга И. Е. Со-
вершенствование корпоративного управления издатель-
ско-полиграфических предприятий. — С. 73. 

Статья посвящена совершенствованию корпора-
тивного управления предприятий издательско-поли-
графической деятельности. Осуществлено обоснова-
ние особенностей и проблем корпоративного управле-
ния, взаимоотношений между акционерами и ме- 
неджерами, аспектов акционерной собственности. 
Раскрыта суть национальной системы корпоративного 
управления предприятий издательско-полиграфиче-
ской деятельности. Сделано обоснование влияния раз-
личных институциональных факторов, которые при-
вели к трансформационным преобразованиям в изда-
тельском деле и полиграфии.  

Ключевые слова: издательско-полиграфическая 
деятельность, корпоративное управление, трансфор-
мационные процессы, акционерная собственность, 
институциональные факторы. 

Передерий Т. С. Стратегия цифровой безопасно-
сти предприятия как драйвер цифровой трансформации 
экономики Украины. — С. 201. 

Сегодня особенностью хозяйственных процессов, 
происходящих в Украине является переход от «тради-
ционной» к цифровой экономики с применением но-
вейших технологий. Исследование современного со- 
стояния развития цифровой экономики свидетель- 
ствует о том, что большинство украинских компаний 
пока не имеют четкого видения процесса и качествен-
ных примеров перехода к использованию цифровых 
технологий. Это значительно препятствует выполне-
нию ключевых приоритетов и направлений по реали-
зации государственной политики в сфере цифровой 
экономики в Украине. Именно поэтому бизнесу  
необходима разработка стратегии цифровой транс- 
формации с учетом минимизации рисков, что не пред-
ставляется возможным именно без обеспечения циф-
ровой безопасности предприятия, которая основыва- 
ется на функциональных составляющих, которые 
определяют эффективность и действенность меха-
низма управления. 

Целью статьи является формулировка авторского 
подхода к определению цифровой безопасности пред-
приятия и приоритетных направлений ее реализации. 

В статье определен стратегический подход осо-
бенностей цифровой трансформации и проблемных 
вопросов, сдерживающих пересмотр бизнес-стратегии 
большинства украинских предприятий. Предложен 
методический подход к определению «цифровая без- 
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опасность предприятия» — это защищенность функ-
циональных составляющих предприятия при осу-
ществлении хозяйственной деятельности в условиях 
цифровизации и конкуренции; меры и методы, 
направленные на минимизацию внешних и внутрен-
них рисков е-бизнеса, а также обеспечение безопасно-
сти функциональных составляющих. Главная цель 
цифровой безопасности предприятия — это обеспече-
ние стабильного функционирования бизнеса с после-
дующим развитием в будущем, который основан на 
структуре ее функциональных составляющих. Опреде-
лен механизм по реализации цифровой безопасности 
предприятия, который включает в себя: нормативно-
правовое законодательство, основные принципы, 
субъекты обеспечения и механизма обеспечения, а 
также объекты. Сформирован механизм обеспечения 
цифровой безопасности, который позволит поэтапно 
разработать эффективные управленческие решения в 
стратегии развития предприятия. 

Основными причинами, сдерживающими про-
цесс цифровой трансформации экономики Украины 
являются: неразвитая государственная нормативно-
правовая база по регулированию процесса развития 
цифровой экономики, неопределенность характера 
взаимодействия участников этого процесса, а также 
вопросам развития цифровых технологий с целью по-
вышения уровня конкурентоспособности, предприни-
мательства и инновационной деятельности. Учитывая 
изложенное, считаем целесообразным в условиях 
цифровой трансформации принять следующие меры: 
законодательно определить понятие «цифровая без-
опасность предприятия», ее функциональные состав-
ляющие, объекты и субъекты, участвующие в меха-
низме реализации cтратегии; содействие в стимулиро-
вании предприятий к переходу новых бизнес-моделей 
путем коллаборации в сфере цифровой безопасности. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, циф-
ровая безопасность предприятия, составляющие циф-
ровой безопасности предприятия, механизм реализа-
ции цифровой безопасности предприятия. 

 
Рынкевич Н. С. Интегральная методика оценки 

развития организационной культуры предприятий (по 
результатам экспертного опроса). — С. 115. 

В настоящее время организационная культура за-
нимает ведущее место в системе менеджмента пред-
приятия. 

Цель данного исследования заключается в совер-
шенствовании методики оценки развития организа- 
ционной культуры предприятий и ее апробации на 
примере украинских предприятий по предоставлению 
транспортных, консалтинговых и банковских услуг. 

В результате исследования составлена анкета из 
24 утверждений, касающихся особенностей организа-
ционной культуры предприятий, и на этой основе осу-
ществлен анализ и оценка организационной культуры. 
Рассчитан уровень надежности результатов анкетиро-
вания с помощью коэффициента Альфа Кронбаха и 
XYZ-анализа. Предложена интегральная методика 
оценки развития организационной культуры предпри-
ятий. Апробация данной методики показала, что ис-
следуемые предприятия имеют средний уровень раз-
вития организационной культуры, поскольку значе-
ния интегральных показателей находятся в пределах 
0,5-0,75. 

Ключевые слова: предприятие, организационная 
культура, методика Денисона, интегральная методика 
оценки, уровень развития организационной культуры, 
апробация, профиль организационной культуры. 

 

Сердюк А. С., Петрова И. П. Институционализм 
как квинтэссенция теории благосостояния. — С. 14. 

В статье освещены теоретические аспекты инсти-
туционализма как квинтэссенции теории благососто-
яния. Характерной особенностью эволюции человече-
ского рода является глубокая трансформация менталь-
ного мировоззрения. На основе исторического ана-
лиза выявлено, что попытки обуздать человеческую 
природу привели к появлению норм и правил, кото-
рые определяли характер взаимодействия между чле-
нами общества. Нормы и правила, или институты в 
современном понимании этого слова, меняли миро-
воззрение общества, тем самым формируя представле-
ние о благосостоянии. В доинституциональные вре-
мена (примитивные общества) благосостояние чело-
века воспринималось исключительно в материалисти-
ческом контексте. С возникновением первых менталь-
ных конструкций, принятых членами общества как 
моральный императив, благосостояние стало приобре-
тать духовные признаки (ответственность, альтруизм, 
забота и т.д.). Квинтэссенцией представлений о бла-
госостоянии были моральные императивы. Выявлено, 
что генезис моральных императивов обусловливался 
институциональной средой определенного общества. 
Как следствие, появились общества с диверсифициро-
ванным пониманием благосостояния, что повлияло на 
убеждение о справедливости и эффективность су- 
ществующих моделей упорядочения общественной 
жизни. Рассмотрены три типа общества, где домини-
ровали националистические, социалистические и ли-
беральные моральные императивы. Определено, что 
балансирование между приверженностью идеям инди-
видуализма и коллективизма стало определяющим  
фактором формирования теории благосостояния. 

Ключевые слова: институционализм, благососто-
яние, институты, моральные императивы, ментальные 
конструкции, общество. 

 
Стеблюк Н. Ф., Опаренко В. В. Матричная модель 

оценки инвестиционной привлекательности промышлен-
ных предприятий. — С. 176. 

В статье определена роль оценки инвестицион-
ной привлекательности для предприятия. Приведены 
основные направления методических подходов к 
оценке инвестиционной привлекательности предпри-
ятия, определены их особенности и назначение. Вы-
явлены главные недостатки методических подходов к 
оценке инвестиционной привлекательности. Предло-
жено для оценки инвестиционной привлекательности 
промышленного предприятия использовать матрич-
ную модель. Обоснована необходимость использова-
ния именно матричной модели комплексного харак-
тера к оценке инвестиционной привлекательности 
промышленных предприятий, основанной на исполь-
зовании количественных и качественных факторов. 
Определены главные преимущества матричной мо-
дели оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия. Усовершенствован методический ин-
струментарий оценки инвестиционной привлекатель-
ности промышленного предприятия на основе мат-
ричной модели, учитывая современное состояние оте-
чественных промышленных предприятий и определяя 
проблемные направления деятельности. Дополнено 
матричную модель матрицей количественных показа-
телей группой показателей имущественного положе-
ния, что позволит инвестору объективно подойти к 
оценке инвестиционной привлекательности промыш-
ленного предприятия. Сгруппированы количествен-
ные показатели оценки инвестиционной привлека-
тельности и приведены их предельные критерии 
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оценки. Определен общий показатель количественной 
характеристики инвестиционной привлекательности 
промышленного предприятия и возможные варианты 
оценки его финансового состояния. Приведены ка- 
чественные показатели оценки инвестиционной при-
влекательности на основе матричной модели, предо-
ставлено им весовые коэффициенты и определены их 
предельные интервалы. На основе качественных и ко-
личественных показателей сформирован уровень 
обобщенного показателя инвестиционной привлека-
тельности промышленного предприятия по матрич-
ной модели, которые позволят доказать инвестору це-
лесообразность вложения средств в промышленное 
предприятие. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная 
привлекательность; инвестиционный потенциал; 
предприятие; матричная модель. 

 
Томчук О. В. Теоретико-методологические под-

ходы к определению содержания и структуры человече-
ского потенциала территории. — С. 121. 

В статье определена необходимость в теоретико-
методологическом обосновании принципов определе-
ния и раскрытии основных составляющих человече-
ского потенциала территории. Доказано, что дальней-
шее развитие человечества привлекает к обществен-
ному производству и реализует все новые качества че-
ловека, находящие отражение в экономической науке. 
Определены различия между терминами, которые 
близки к категории «человеческий потенциал»: «рабо-
чая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», 
«человеческий фактор», «человеческий капитал». Про-
веден контент-анализ понятия «человеческий потен-
циал» на разных уровнях: индивидуальном (личнос-
тном), микро- (субъект хозяйствования) и макро- 
уровне. По результатам анализа сформированы поло-
жения, составляющие квинтэссенцию научной кон- 
цепции сущности категории «человеческий потенциал 
территории»: характеризует новый уровень в развитии 
человека; более объемная и полиэлементная катего-
рия; категория поведенческой экономики; инертная 
характеристика территории; склонный к износу; теря-
ется вследствие изменчивости условий и тому подоб-
ное. Смоделирован процесс формирования и развития 
человеческого потенциала территории и определены 
его трансформационные преобразования. Обобщены 
подходы к структуре человеческого потенциала терри-
тории, составляющими которого являются инно-
вационный, интеллектуальный, трудовой и культур-
ный типы потенциала. Обосновано, что каждый тип 
потенциала, формируясь и развиваясь в созданных для 
него благоприятных условиях, способствует развитию 
других элементов системы. 

Ключевые слова: человеческий потенциал; чело-
веческий фактор; рабочая сила; трудовые ресурсы; 
трудовой потенциал. 

 
Файчук А. М., Акулович Ю. А. Новая экономика 

для достижения целей устойчивого развития в Укра-
ине. — С. 21. 

В статье исследованы тенденции и перспективы 
новой экономики для достижения целей устойчивого 
развития, систематизированы основные принципы зе-
леной экономики. Авторами проанализированы клю-
чевые показатели устойчивого развития в Украине, 
рассмотрена возможность имплементации низкоугле-
родистой стратегии и основ зеленой экономики в 
Украине и обобщены основные рычаги государства 
для перехода к устойчивому развитию. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, низко-
углеродистая стратегия, зеленая экономика, развитие, 
синяя экономика, природные ресурсы, экономиче-
ский рост. 

 
Череватский Д. Ю. Общественное здоровье, каче-

ство жизни и потребление энергоресурсов по областям 
Украины. — С. 63. 

С использованием методов математического ана-
лиза по пяти показателям, среди которых удельное по-
требление первичных энергоресурсов, удельный вы-
пуск валового регионального продукта, утраченные 
вследствие преждевременной смерти годы потенци-
альной жизни, доля промышленности в потреблении 
топлива, количество населения, выполнено разделе-
ние областей Украины на пять кластеров. В качестве 
критерия качества жизни использован показатель 
утраченных лет потенциальной жизни: чем меньше его 
значение, тем уровень качества жизни выше. Объем 
валового регионального продукта предложено исчис-
лять в «Биг Маках», по аналогии с методом, предло-
женным журналом «The Economist» для пересчета 
национальных показателей по паритету покупатель-
ной способности. Установлено, что области, входящие 
в третий кластер, Днепропертовская и Донецкая, с са-
мым большим потреблением первичных энергоресур-
сов на человека, и семь областей из второго кластера, 
отличающиеся относительно низким расходом энер-
горесурсов, имеют статистически незначимое отличие 
в количестве потерянных лет потенциальной жизни, 
наибольшее по выборке. Выявленную особенность 
можно объяснить тем, что области из второго кластера 
потребляют недостаточное количество первичных 
энергетических ресурсов, а области из третьего кла-
стера находятся под отрицательным экологическим 
воздействием и, к тому же, вынуждены расходовать 
подавляющее количество энергетических ресурсов на 
поддержание мощного индустриального сектора. Так, 
в 2011 г. экономическая деятельность Днепропетров-
ской области привела к образованию 62% отходов от 
общенационального объема, доля Донецкой области 
составила 14%. В Донецкой области доля промышлен-
ности в потреблении топливных ресурсов по статисти-
ческим данным составляет 98%. 

Полученные результаты свидетельствуют о суще-
ственном влиянии энергопотребления на показатели 
общественного здоровья и качество жизни населения 
областей Украины. Влияние номенклатуры энергоно-
сителей, количества и состава полученных в резуль-
тате экономической деятельности отходов требуют де-
тального изучения в контексте установления уровня 
жизни населения. 

Ключевые слова: общественное здоровье, каче-
ство жизни, энергопотребление, регионы, кластеры. 

 
Шелеметьева Т. В., Булатов С. В. Деятельность 

туристических информационных центров: мировой опыт 
и отечественная практика. — С. 205. 

В статье обоснована необходимость создания в 
Украине туристических информационных центров как 
одного из важных инструментов информационной 
поддержки развития современного туризма и продви-
жения национального туристического продукта. 
Успешность функционирования туристической от-
расли в Украине в условиях формирования глобаль-
ного информационного пространства в значительной 
степени определяется эффективностью информацион-
ного обеспечения туристической сферы. Отмечено, 
что важной задачей политики местных властей в 
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управлении туризмом является улучшение информа-
ционного обеспечения этого процесса, так как без ре-
кламы и информации, которая привлекает потребите-
лей определенных услуг, развитие туристическо-ре-
креационной деятельности невозможно. Деятельность 
ТИЦ является чрезвычайно важным для дестинаций 
со значительной долей самостоятельных туристов, по-
тому что, в данном случае, они выступают основными 
центрами предоставления информационных услуг. 
Раскрыта сущность понятия «туристический инфор-
мационный центр» и определены его основные задачи. 
Отмечено, что туристический информационный 
центр — важный инструмент туристической инфра-
структуры, с помощью которого туристы и другие 
субъекты туризма имеют возможность получить пол-
ную туристическую информацию и консультативные 
услуги по туристической деятельности в местности и 
за ее пределами. ТИЦ может осуществлять информа-
ционное обеспечение системы государственного регу-
лирования и управления туризмом в регионе, по-
скольку нужно постоянно обновлять нормативно-пра-
вовую и информационно-аналитическую базы, обес-
печивающую эффективное управление развитием 
сферы туризма и курортов. Предложены следующие 
цели создания туристических информационных цен-
тров в Украине: содействие развитию внутреннего ту-
ризма; предоставление информации местным и ино-
странным туристам и туристическим организациям; 
содействие сотрудничеству между туристическими ор-
ганизациями города; проведение тренингов и семина-
ров для специалистов в области туризма; развитие ту-
ристических возможностей города; привлечения в 
местность большего количества туристов; улучшение 
конкурентных преимуществ местности путем улучше-
ния туристической инфраструктуры; пополнения 
местного бюджета за счет налогообложения субъектов 
туристического бизнеса; рациональное использование 
туристическо-рекреационных ресурсов местности; 
привлечение инвестиций в туристический бизнес; со-
здание положительного международного имиджа и по-
пуляризация туристических территорий. Исследован 
мировой опыт организационных и экономических ас-
пектов деятельности туристических информационных 
центров. В развитых туристических странах мира 
успешно функционирует разветвленная современная 

сеть заведений туристической инфраструктуры, кото-
рая включает информационные центры. Такие заведе-
ния позволяют получать туристам необходимую тури-
стическую информацию и консультативные услуги о 
туристической дестинации. В США в каждом штате 
действуют свои туристические информационные цен-
тры. «Центр гостеприимства» — это территория от-
дыха, включая центр для посетителей, они финанси-
руются за счет местных налогов, включенных в каждое 
койко-место. В Южной Америке наиболее активно ту-
ристическо-информационные центры действуют в 
Перу. Бесплатные центры предоставляют туристиче-
скую информацию и помощь для внутренних и ино-
странных туристов. Информация включает в себя па-
мятники и рекомендованные маршруты. В Австралии 
большинством центров посетителей управляют мест-
ные органы власти или органы штата, а в некоторых 
случаях — Ассоциация операторов туризма от имени 
правительства. Эти информационные центры предо-
ставляют такие услуги, как подбор жилья и заказ туров 
(автомобильных, авиа, автобусных, железнодорож-
ных). Они является первым звеном в знакомстве по-
сетителя с городом или областью. Рассмотрена прак-
тика работы туристических информационных центров 
в Украине и составлен их перечень. Отмечено, что се-
годня туристическо-информационные центры со-
зданы в большинстве областей Украины и в малых го-
родах Западного региона Украины. 

Ключевые слова: туристический информацион-
ный центр, мировой опыт, отечественная практика, 
цели создания, задачи, результаты деятельности. 

Шпанковская Н. Г., Городянская Л. В. Особенно-
сти организации и функционирования корпораций в усло-
виях глобализации. — С. 44. 

В статье уточнена сущность научной категории 
«глобализация». Выявлены негативные тенденции 
снижения численности населения. Предложена 
классификация субъектов хозяйствования, раскрыты 
особенности современных глобализационных и инте-
грационных процессов. Обоснованы мероприятия по 
совершенствованию организации и функционирова-
ния корпораций в условиях глобализации. 

Ключевые слова: особенности глобализации, ин-
теграционные процессы, классификация корпораций, 
тенденция, анализ населения. 
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ABSTRACTS 

Belopolsky N., Kotenko V., Yakovtsev S. Forming the 
Concessional Mechanism of Sea Ports. — Р. 160. 

The article gives recommendations on the options for 
transferring specific categories of rights to reposition basic 
port services from the government to the private sector. 
Being based on the analysis results, the strengths and weak-
nesses of the port management models were highlighted. 
An organizational and economic mechanism is proposed 
that considers the use of various calculation methods de-
pending on the partnership model and the structure of the 
seaport.  A strategically important element of the proposed 
mechanism is the implementation of a set of measures 
aimed at the search, coordination and efficient use of po-
tential components in the system of innovative seaport 
management. Such system requires constant monitoring, 
the search for optimal solutions to the problem and the 
effective reconfiguration of elements and processes for their 
appropriate solution. 

Keywords: concession, mechanism, partnership, 
management model, seaport. 

Bogachev О., Onofriychuk О., Korostova I. Infor-
mation Support System of Enterprise Strategy. — Р. 185. 

With the rise of online digital platforms, an important 
transformation has taken place in managing the strategic 
development of an enterprise. Today, information support 
is a key element to develop a strategy.  Business practice 
proves that one of the most promising areas of research is 
the analysis of social networks in order to improve com-
munication processes.  In the analysis of social networks, 
four main areas of research are identified: structural, re-
source, normative and dynamic. 

The system of information support for the strategy was 
proposed. The main goal of the proposed system is real-
time information support and forecasting of the future state 
of the external and internal environment.  The information 
obtained contributes to the development of additional en-
terprise development programs taking into account the par-
ticular interests of personnel. 

Keywords: information system, social networks, com-
munication, strategy. 

Boichenko М. Potential Ways of Innovative Develop-
ment of Coal Mining Enterprises. — Р. 78. 

In spite of natural coal reserves availability in Ukraine 
the unprofitability of its coal mining enterprises as well as 
the lack of branch special-purpose innovation funds and 
that of innovative development encouragement by govern-
ment condition the complex of unsolved problems at coal 
mining enterprises and have the negative influence upon 
the search of strategic investors interested in the rapid tech-
nologic and technical progress in production and its eco-
nomic growth. 

The existing coal mining industry experiences the de-
mand for an economic network formation (not of com-
mercial but of investment and subvention character) de-
signed for joint functioning provision of unprofitable coal 
mining enterprises and businesses that are essential for such 
unprofitable mines’ survival because there is no better way 
than the direct participation of metallurgical, machine-
building, and power generation industry in coal production. 

The experience gained in developed countries demon-
strates that wastes can be not only the substantial factor of 
rational nature management but effectively utilized. Taking 
into account the fact that products of coal mining wastes 
have either qualitative-quantitative parameters specifying 
their physical value or a cost valuation, their production 
could be economically expedient that is profitable. 

The assessment criterion of economic attractiveness 
could include the level of products manufacture profitable-
ness of coal mining wastes and their competitiveness in 
consumer market. Apart from the potential value of coal 
mining wastes from the viewpoints of their future utiliza-
tion in various mineral and raw materials’ production it 
might also include ecological-economical and/or social-
economical component 

The considered characteristics of values that may have 
various wastes of coal mining production allow conclusion 
making as for the reasonability of their ranging. The crite-
rion of such ranging could be the level of their practical 
value for consumers or their preparedness degree for cer-
tain kinds of consumer values formed on their basis. The 
value of coal mining wastes that can be potentially profit-
able, competitive and investment attracting would affect 
the participation of certain investors groups in the innova-
tive development of coal mining enterprises. 

Keywords: coal mining enterprises, innovative deve- 
lopment, economic network, products of coal mining 
wastes, consumer value. 

Bondarevska K. Evaluation of Social Security Level on 
the Labor Market of Ukraine and Directions of its Implemen-
tation. — Р. 101. 

The need of ensuring of social security on the labor 
market of Ukraine in the context of principle of social 
equality is identified, the comprehensive rating assessment 
of key indicators of efficiency of the labor market in the 
regional dimension using the author's approach is con-
ducted in the article. In particular, among the main indi-
cators of labor market efficiency were:  indicators of the 
level of economic activity and employment of the popula-
tion, the level of economic activity and employment of the 
working population, the level of unemployment, the ave- 
rage number of employees, the average wage, and the index 
of real wages. 

The main directions of crisis management on the la-
bor market, taking into account the need to create an ef-
fective social security mechanism are substantiated in the 
results of research, including: ensuring of interaction of the 
labor market and the education services market by stimu-
lating employers to cooperate with higher education insti-
tutions and forming a system of joint events with the aim 
of training highly qualified specialists and their further em-
ployment; introduction of the practice of financial encou- 
ragement of enterprises for the admission of young special-
ists — graduates of educational institutions (providing 
grants); tax benefits for youth employment enterprises; de-
velopment of non-standard and innovative forms of em-
ployment (experience of Denmark and the Netherlands in 
combining labor market flexibility with non-standard forms 
of employment to address the unemployment problem); in-
formation assistance on setting up and running a business, 
training of internally displaced persons, retraining and pro-
fessional development; raising social standards, reforming 
the pension system and improving the mechanism of social 
protection, especially for socially vulnerable groups; mon-
itoring and control of poverty and income levels. It were 
determined that in order to improve the situation and neu-
tralization of regional disparities, it is necessary to formu-
late an effective state policy, which will take into account 
not only the direct but also indirect factors of influence on 
the labor market, as well as provide an opportunity to im-
prove the employment status and well-being of the popu-
lation of Ukraine. 

Keywords: social security; labor market; social equa- 
lity; employment; unemployment; economic activity of the 
population; rating. 
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Borko Ye., Kovalevska I., Ruban O. The Marketing 
Research of the Pharmaceutical Market of Ukraine about the 
Prospects of Creation a New Medical Form. — Р. 137. 

The aim of the work was a marketing research of the 
nomenclature of medicines presented on the pharmaceuti-
cal market of Ukraine, which are used to treat diseases of 
the anorectal zone. 

The work used graphic, system, marketing and phar-
macoeconomic analysis methods. 

According to medical statistics in Ukraine, there is a 
rapid increase in the percentage of patients with patholo-
gies of the anorectal zone among people of working age. 
The reasons for this phenomenon is the lifestyle of a mo- 
dern person, which leads to an unbalanced diet, a decrease 
in physical activity and untimely treatment of existing di- 
seases. The great variability of the symptomatic manifesta-
tion of pathological processes in diseases of the anorectal 
zone requires the appointment of effective treatment with 
groups of drugs with different pharmacological activity. 

When analyzing the assortment of drugs used to treat 
diseases of the anorectal zone, it was found that 117 phar-
maceutical preparations in various dosage forms were pre-
sented on the pharmaceutical market of Ukraine; of which 
the proportion of suppositories is 17.09%. When analyzing 
the origin of the main active ingredients of suppositories, 
it was found that the largest share is made up of active 
substances of synthetic origin (60%), herbal components 
are present in 25% of the analyzed preparations, a combi-
nation of substances of plant and synthetic origin account 
for 15%. An analysis of the origin of the manufacturing 
company allows us to conclude that the share of medicines 
manufactured in Ukraine is 50%, and the range is pre-
sented to foreign manufacturers from Germany, Poland, 
France, Serbia and Italy. The results obtained indicate that, 
according to the recommendations for the use of drugs, a 
treatment course of 1 week is rational. An analysis of treat-
ment regimens suggests that the use of a combination of 
several drugs from different pharmacological groups signi- 
ficantly increases the total cost and reflects a lack of com-
pliance. 

The analysis of drugs used to treat diseases of the 
anorectal zone. The assortment of drugs was studied by the 
form of release, the origin of the manufacturer, the com-
position of the dosage form, the origin of the main com-
ponents and pricing policy. It was found that there is a lack 
of rectal suppositories of a combined composition that 
could be used to treat these pathologies. Therefore, as a 
result of the study, it was concluded that the creation of a 
new drug for the safe and effective treatment of diseases of 
the anorectal zone is advisable and relevant. 

Keywords: marketing analysis; pharmaceutical market 
of Ukraine; diseases of the anorectal zone; suppositories. 

Byvshev R., Listopadov A. Inflation and its Impact on 
the Economy of Ukraine. — Р. 3. 

The article analyzes the causal relationships of the dy-
namics of inflation processes in Ukraine using the tools of 
anti-inflationary policy. The main causes of inflationary 
processes in Ukraine are determined. The main directions 
for the improvement of anti-inflationary policy in Ukraine 
are proposed, the main ones being: the development of 
comprehensive state programs for the development of eco-
nomic sectors that contribute to the creation of competi-
tive, high-tech and high-tech production, especially in the 
agro-industrial complex and IT industry; improvement of 
the monetary policy of the National Bank of Ukraine, 
which should consist of crediting efficient production in 
priority sectors of the economy, using a productive issue 
tool that through a credit channel facilitates the growth of 
production, import substitution, the saturation of domestic 
markets with domestic goods, growth of employment and 
wages; stabilization of the foreign exchange market through 

currency, banking, and monetary regulation reforms, which 
are aimed at balancing the development of the foreign ex-
change market, supporting the development of export-ori-
ented industries with high added value, and creating posi-
tive incentives for bringing exporters to the country.  

Keywords: inflation, anti-inflation policy, foreign ex-
change market, industrial products, consumers, producers, 
price index, national economy. 

Chertvatskyi D. Public Health, Quality of Life and En-
ergy Consumption in Ukraine’s Regions. — Р.  

With the methods of mathematical analysis for five 
indicators, including the specific consumption of primary 
energy resources, the specific output of the gross regional 
product, the years of potential life lost due to premature 
death, the share of industry in fuel consumption, the num-
ber of people, the regions of Ukraine were divided into five 
clusters. The indicator of the lost years of potential life is 
used as a criterion for the quality of life: the lower its value, 
the higher the level of quality of life. The volume of gross 
regional product is proposed to be calculated in Big Macs, 
by analogy with the method proposed by ‘The Economist’ 
magazine to recalculate national indicators for purchasing 
power parity. It was established that the regions included 
in the third cluster, Dnipropetrovsk and Donetsk, with the 
largest primary energy consumption per person, and seven 
regions from the second cluster, characterized by relatively 
low energy consumption, have a statistically insignificant 
difference in the number of years of potential life lost, the 
largest in the sample. The revealed feature can be explained 
by the fact that regions from the second cluster do not 
consume enough primary energy resources, while regions 
from the third cluster are under negative environmental 
impact and, moreover, are forced to spend an overwhel- 
ming amount of energy resources to maintain a powerful 
industrial sector. So, in 2011, the economic activity of the 
Dnipropetrovsk region led to the formation of 62% of waste 
from the national volume, the share of the Donetsk region 
was 14%. The share of industry in the consumption of fuel 
resources in the Donetsk region, according to statistics is 
98%. 

The obtained results indicate a significant impact of 
energy consumption on indicators of public health and the 
quality of life of the population of the Ukrainian regions. 
The influence of the nomenclature of energy carriers, the 
quantity and composition of waste resulting from economic 
activity require a detailed study in the context of establish-
ing the living standards of the population. 

Keywords: public health, quality of life, energy con-
sumption, regions, clusters. 

Faichuk O., Akulovych Yu. A New Economy for Sus-
tainable Development Goals in Ukraine. — Р. 21. 

The article examines trends and prospects of the new 
economy for achieving the goals of sustainable develop-
ment, systematizes the basic principles of a green economy. 
The authors analyzes key indicators of sustainable develop-
ment in Ukraine, examines the possibility of implementing 
a low carbon strategy and the basics of the green economy 
in Ukraine and summarizes the main levers of the country 
for the transition to sustainable development. 

Keywords: sustainable development, low carbon strat-
egy, green economy, development, blue economy, natural 
resources, economic growth. 

Gritsenko S. Development Strategy for Environmen-
tally-Oriented Transport and Logistics Clusters of the Blue 
Ocean. — Р. 151. 

The general aspects of the business universe, which 
consists of two different types of space that have a strategy 
of red and blue oceans, are revealed. The theoretical basis 
of the formation of a strategy for the development of eco-
logically oriented transport and logistics clusters of the blue 
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ocean is substantiated. The mutual influence of environ-
mental aspects, transport and logistics clusters and intelli-
gent transport systems is argued. The relevance of intro-
ducing intelligent transport systems to improve the quality 
of transport services has been proved and their feasibility 
has been determined. A business model of the development 
strategy of environmentally oriented transport and logistics 
clusters is proposed. 

Keywords: strategy, competitive advantages, value, 
ecologization, intelligent transport systems, transport and 
logistics clusters. 

Hutsaliuk O. Analysis of the state of staff provision in 
the healthcare sector in the period of reform. — Р. 110. 

The article discusses the problems of staffing the 
healthcare sector in Ukraine, since today it is growing due 
to the need for sustainable work of the healthcare system, 
namely the provision of qualified personnel and the avai- 
lability of personnel, their qualifications and distribution, 
motivation, working conditions, remuneration, social well-
being, financially, technical and technological support of 
the labor process determine the appropriate level of medi-
cal care to the population. It is noted that the implemen-
tation of effective staffing in the healthcare system is an 
important tool for reforming the medical sphere. It was 
established that the quality and availability of medical care 
for the population of the country depends on the level of 
provision of health care facilities with medical workers and 
their professional level. 

Keywords: providing staff, health care, medical assis-
tance, medical staff, regular staff, attestation of doctors. 

Ivanov S., Lyashenko V., Shamileva L., Trushkina N. 
Development trends of the transport and logistics system of the 
Prydniprovsky economic region. — Р. 143. 

At present, the formation and development of the 
transport and logistics system is recognized as a promising 
area of the regional economy. This is due to the intensive 
development of transport logistics and the creation of a 
single European transport space in the framework of the 
transport policy of the European Union TEN-T. 

The article provides a predictive assessment of the in-
dicators characterizing the development of the regional 
transport and logistics system of the Prydniprovsky eco-
nomic region using economic and mathematical tools, and 
on this basis the trends in its functioning are identified. It 
should be noted that forecast estimates should be consi- 
dered forecasts — a warning. That is, while maintaining an 
insignificant level of labor productivity and its decline, low 
capital productivity of capital investments for the coming 
years, the volume of transport activity (rail and road) of 
the Prydniprovsky economic region may significantly de-
crease. 

As a result of the study, a set of measures has been 
proposed, the implementation of which will transform the 
transport and logistics system of the region. These include: 
development of a strategy for the development of the 
transport and logistics cluster as a component of the re-
gional transport and logistics system; development and im-
plementation of a financial support mechanism for manag-
ing the development of the transport and logistics cluster; 
reconstruction of existing and creation of new facilities of 
appropriate logistics infrastructure; creation of optimal 
multimodal logistics chains, including through the ex-
panded use of energy-efficient modes of transport; attract-
ing private investment in the technical modernization of 
the port infrastructure of the Berdyansk seaport; intensifi-
cation of innovation with the use of various forms of pre- 
ferences (loans, guarantees, tax benefits, subsidies) for the 
development of the seaport; transfer of port facilities for 
concession or lease; the use of information technology to 
manage the transport and logistics system of the region; 

implementation of the concept of «green» logistics, which 
will allow combining ecology and economy into a single 
system to preserve the region’s ecosystem and environment 
using environmentally friendly technologies in the field of 
transport and storage facilities; the introduction of digital 
logistics as a mechanism for the development of the 
transport and logistics system. 

Keywords: transport and logistics system, regional 
economy, economic region, indicators, forecast estimate, 
economic and mathematical tools, trends, transformation, 
European transport policy. 

Kalinin O. Financial Indicators as a Factor of 
Investment Marketing of Diversified Enterprises. — Р. 179. 

The global tendencies of the world’s largest diversified 
enterprises financial indicators development in recent years 
were investigated. The directions of development that 
demonstrate modern diversified enterprises in their rela-
tions with investors were identified. Factors that have a 
significant impact on the investment attractiveness of these 
enterprises were analyzed. A portrait of investors consider-
ing investing in differentiated enterprises as part of their 
strategy was described. It was analyzed that the introduc-
tion of investor’s portrait analysis as well as marketing stra- 
tegy contributes to the effective capital rising of the enter-
prise and enhances its competitive position both in its  
operations and in the field of financial management. 

Keywords: diversified enterprises, investment market-
ing, investor portrait, competitiveness. 

Kendyukhov O., Bolhov V., Tarapata S. Research of 
Innovation Development Trends of Ukraine Economy. — 
Р. 82. 

The article examines the tendencies of innovative de-
velopment of the national economy of Ukraine. The tech-
nological structure of domestic production of goods and 
services is analyzed and the main problems and threats are 
identified. The dynamics of innovative activity of Ukrain-
ian enterprises and the structure of financing of innovative 
activity in the country have been determined, which has 
allowed to identify problems in this direction. The dyna- 
mics of changes in the number of scientific personnel and 
financing of education and science as the basis for the de-
velopment of innovative infrastructure of the national 
economy have been revealed. 

Keywords: innovation development, national eco- 
nomy, technological structure, investment, science, educa-
tion, capital. 

Kocheshkova I. Energy Poverty in EU countries and 
Ukraine. — Р. 48. 

The article explains what they understand under the 
notion of «energy poverty» in EU countries. It is estab-
lished that the appraisal of the energy poverty problem’s 
acuity is significantly complicated due to the lack of any 
standardized approach to the definition, great diversity in 
character, quantity, and power consumption peculiarities 
in various countries or just frequently mediated indicators 
available for estimation. Initial information for the ap-
praisal of the level of the energy poverty can be usually 
obtained from sociological inquiries data. 

Detailed consideration is done with primary indices 
of the energy poverty in homesteads for the annual calcu-
lation of European energy poverty index with EU countries 
computed as the geometrical mean value of the sub-index 
of the energy poverty with European homesteads and the 
transport sub-index of the European energy poverty for 
homesteads from the first income-based quintile.  

Every two years Ukrainian Government Statistics 
Service conducts the procedure of self-appraisal of own in-
comes by homesteads in all regions of the country inclu- 
ding data of material deprivation, so there are statistical 
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information to compute the index of the similar energy 
poverty sub-index for European homesteads however in 
decile groups. An extraordinary high divergence of the in-
dex was detected between regions: from 4.8 per cent in 
Kyiv to 93.9 per cent in Carpathian Region. The depen- 
dency was detected between the percentages of homesteads 
having deficiency in money to maintain sufficiently warm 
temperature in their houses, and of people suffering from 
4 or more of the 9 signs of deprivation that is having the 
very low quality of life.  

The article represents dynamics of the portion of the 
homesteads with insufficient funds to maintain a pretty 
warm temperature in their houses the whole heating period 
long subject to their financial situation. It was the most 
well-to-do people who declared the highest growth of the 
value. That was the witness of the fact that one cannot 
solve the problem of the energy poverty level reduction 
with homesteads just through the people’s incomes in-
crease. 

Unfortunately, power consumption in the country is 
still irrational. The article substantiates that decentraliza-
tion and the growth of power effectiveness are exclusively 
prospective directions for business advance especially for 
those who are now involved in network or regional business 
providing macro-economic effect through new jobs open-
ing meaning additional budget takings. 

The urgent problem of Ukraine from the viewpoint of 
the social protection system’s improvement against the 
energy poverty is separation of purely power poverty 
fighting measures from the general maintenance system for 
low-income homesteads. 

Keywords: energy poverty; homesteads; sociological 
inquiries; signs of deprivation; power effectiveness. 

Latysheva О., Kasianuk S.V., Golubova I.V., 
Khadzhyysʹkyy Ye. Costs of Enterprise: Opportunities of 
Management and Optimization Based on Functional Model-
ing and Prospects of Business Processes. — Р. 67. 

Sustainable development of a domestic enterprise de-
pends on the rational use of all types of resources, which 
necessitates the transition to an optimal cost management 
system. The urgency and significance of the cost manage-
ment problem necessitates a thorough research and the de-
termination of the optimal cost structure. The article pro-
poses a modeling procedure for improvement of accounting 
and cost management. The article highlights the features of 
the management and cost optimization procedure based on 
functional modeling and re-designing of business processes 
in the context of the process approach chosen by the ma-
jority of enterprises. 

 In order to improve cost management and the acti- 
vity of the machine-building enterprise, the article pro-
posed the use of the IDEF0 (Integration Definition for 
Function Modeling  business process) modeling methodo- 
logies, which reflects the process approach to the formation 
and identification of business processes of the enter-
prise.The article proposes to apply a modeling and re- 
design process for business processes to find reserves for 
cost reduction and improvement of cost management sys-
tem, and presents models of cost management and business 
processes of freight transport of a structural unit of a ma-
chine-building plant. 

To optimize the costs of the enterprise proposed the 
use of functional-cost analysis. The content is determined, 
application of modeling and redesign of business processes 
is grounded in order to find the reserves of cost reduction. 
The procedure of using modeling and re-designing of busi-
ness processes at Ukrainian enterprises is determined. 

The practical significance of the results obtained is to 
improve the accounting and cost management systems, the 
results of which can be simulated, which will allow plan-

ning, forecasting and cost modeling across the entire busi-
ness processes chain, developing measures for obtaining the 
desired results for individual operations and, in general, for 
functional activities, etc. 

Keywords: costs, cost management, cost optimiza-
tion, functional modeling, business process, modeling and 
re-designing of business processes. 

Malynovska A. Virtual Currencies: Distribution and 
Prerequisites for Recognition. — Р. 165. 

The article discusses the theoretical and methodolo- 
gical principles of recognition of the economic nature of 
virtual currencies and analyzes the use of technologies on 
which it is built in everyday life. The present time is signi- 
ficantly different from the previous: the world is ruled by 
technology, and commodity is information. In this envi-
ronment, virtual currencies were born and actively used. 
This is especially true not only of the cryptocurrency, but 
also of the processes on which it is built. Cryptocurrencies 
are actively spreading, with their number increasing to 
more than two thousand types of virtual currencies during 
their existence. Despite this popularity, cryptocurrency 
transactions are not regulated in most countries of the 
world. Therefore, the legal status of virtual currencies re-
mains a problematic issue not only for Ukraine, but in 
other countries of the world. The lack of legal regulation 
of virtual currencies has led to an increase in illegal, 
shadow transactions, the tool for which has become a cryp-
tocurrency, since transactions conducted with it can not be 
tracked. In the world, different approaches to determining 
the economic nature of virtual currency, it is defined as 
electronic money, virtual goods, property, virtual currency, 
means of payment. The lack of a unified approach to in-
terpreting the economic nature of virtual currencies com-
plicates accounting for transactions with them. The article 
is based on an analysis of approaches to determining the 
economic nature of virtual currencies and the technologies 
on which they are based. 

Keywords: cryptocurrencies, virtual currencies, 
Blockchain, mining. 

Mamonova A. Prerequisites for the Introduction of Vir-
tual Currency (Cryptocurrency) Control in Ukraine. — 
Р. 170. 

Observing the rapid uptake and active use of virtual 
currencies that are not found in every country in the world, 
regulators are asking questions about the ability to control 
and regulate their operations. Therefore, the article de-
scribes approaches to determining the economic nature of 
virtual currencies and analyzes their legal regulation and 
transactions with them in the world and in Ukraine. The 
status and official attitude of the regulatory bodies of dif-
ferent countries, consolidation of legislation and taxation 
of virtual currencies are reflected. In recent years, there 
have been significant changes in the attitude of most cryp-
tocurrencies in most of the leading countries of the world, 
from “illegal payment” to “promising financial instru-
ment”. The increasing interest of government in progres-
sive innovation has led to an increase in the influx of new 
entrants (both individuals and institutions) who are actively 
using virtual currencies. Yes, cryptocurrencies have caused 
a lot of concern about the risks they may bring since the 
first digital currency, Bitcoin. 

Over a period of time, cryptocurrency exchanges have 
been steadily increasing their interest in underwriting to 
ensure the secure process of exchanging and buying cryp-
tocurrencies, reducing theft. Virtual currencies contain a 
large amount of capitalization in terms of fiat currencies, 
but the disorder and even the unstable state of cryptocur-
rencies, as well as the lack of historical loss data, compli-
cate the process of controlling their turnover. 
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However, given the interest, popularity and attention 
of the media, many, including lawyers, political scientists, 
economists, are trying to understand the basics of techno- 
logy and its implications for politicians and other depart-
ments. The development of blockchain-based cryptocur-
rency technology has been introduced in areas that have 
traditionally been widely regulated, such as capital raising 
and money transfer. Politicians and other government of-
ficials often try to apply laws that have been developed for 
decades for the latest technology. The US in each state has 
a different definition and approach to cryptocurrency 
transactions. A similar situation is observed in the interna-
tional arena, where some countries have sought to promote 
the growth of technology and others have sought to remove 
technology from their jurisdiction. 

Therefore, the legal field of law requires in-depth re-
search and analysis on virtual currency transactions, the 
development and implementation of a new cryptocurrency 
exchange rate verification mechanism that is similar to 
those existing for traditional financial processes. 

Keywords: virtual currency (cryptocurrency), govern-
ment regulation, control of transactions with virtual cur-
rencies, regulatory approaches. 

Mishura V., Volodchenko V. Prospects for the Deve- 
lopment of IT-clusters in Ukraine on the Basis of Venture 
Financing. — Р. 190. 

The basic principles of the development of IT clusters 
as a component of the national innovation ecosystem of 
the country were reviewed and analyzed. A conceptual 
model of organizational and economic state regulation of 
IT clusters in the national economy has been developed, 
which harmonizes the social and economic interests of the 
participants of the cluster association and is aimed at form-
ing a state cluster policy based on improving the competi-
tiveness of the IT sector. Practical recommendations for 
improving the state policy of development of IT-clusters in 
Ukraine on the basis of venture capital investment are sub-
stantiated. It has been established that despite the positive 
dynamics of venture investment in the IT sector in recent 
years, unfortunately, it is still in the process of becoming. 
The intensity of the impact of venture capital on the for-
mation and development of the IT sector in Ukraine is 
estimated. The main factors that impair the development 
opportunities of this type of investment in Ukraine are in-
vestigated. Analyzed the structural and regional features of 
the development of IT-clusters. Based on the analysis, it 
was revealed that the development of IT clusters on the 
basis of venture investment is a promising and modern in-
vestment direction for Ukrainian enterprises. 

Keywords: information technologies, IT cluster, IT 
sector, venture financing; innovation development, venture 
capital. 

Mytsenko I. Problems of the Industrial Complex of 
Ukraine and the State policy of its Development. — Р. 88. 

The article presents the analysis of the current state 
and development trends of the industry of Ukraine in the 
context of its industries and regions. As a result of the ana- 
lysis, a conclusion was made about the stagnation of the 
industrial complex of Ukraine, which is due to the low ef-
ficiency and inconsistency of the state policy in the sphere 
of industrial development. Priority areas for improving the 
industrial policy of Ukraine have been identified. 

Keywords: industry, industrial branches, innovation 
development, state industrial policy, industrial develop-
ment strategy. 

Nesvit K. Social Factors of Sustainable Development of 
the Industrial Area. — P. 56. 

The article discusses the key aspects of the influence 
of social factors of sustainable development of the indus- 

trial area in the context of dynamic transformations of the 
post-industrial economy. An analysis of the readiness of 
Ukrainian industry to the challenges of future high-tech 
development has been carried out and key drivers for in-
creasing the productivity of the industrial sector have been 
identified through the activation of social factors of deve- 
lopment at the individual, group, cluster and socially sig-
nificant levels. The necessity of gradual transition to the 
creation of industrial enterprises of the new formation, 
which will act as socially important enterprises on the basis 
of the application of advanced technologies and innova-
tions, full use of human potential, growth of active enter-
prises concentration and employment level of the popula-
tion, development of cross-sectoral and interregional co-
operation and partnership, promotion of social cohesion 
and trust, was noted. According to the results of the study, 
the synergistic action of social factors of industrial deve- 
lopment allows to achieve strengthening of social interac-
tion and consolidation of efforts of all counterparties to 
overcome crisis phenomena, is expressed in reduction of 
transaction costs and increase of competitiveness of indus-
trial area, increase of labour productivity and profit growth, 
understanding the importance of labour in the industry. In 
this view the article justifies the need to intensify human 
development, strengthen social ties and social facilitation, 
deepen socio-economic relations of individual business sys-
tems on the basis of trust, cooperation and mutual assis-
tance in the context of achieving the goals of sustainable 
development for the long term. 

Keywords: social factors of sustainable development, 
industry of the region, social capital of business systems. 

Novytska I. Digital Marketing as a Technology for Pro-
motion of Organic Products. — Р. 196. 

The article highlights the use of digital marketing as 
an opportunity for modern promotion of organic products, 
which should turn into a complex of multidirectional com-
ponents, such as: a deep study of the online audience, its 
behavioral component; Engaging all possible audience seg-
ments immersion of production employees in digital com-
munication with the consumer; organization of interaction 
with the potential consumer. Digital technology provides 
an integrated approach to promoting organic products in 
the digital environment, also encompassing offline con-
sumers using mobile phones and other digital communica-
tions. Provides the ability to integrate a large number of 
different technologies (social, mobile, web, etc.) with sales 
and customer service. Continuous quality two-way com-
munication between the advertiser and the end consumer 
of organic products; the combination of technology and 
human resources, keeping the right balance, based on the 
needs of the target audience and the features of the organic 
products offered; the ability to be relevant to the market, 
evaluate and analyze the results of promotion, respond 
flexibly to market needs. The article notes that digital mar-
keting is more profitable than a traditional advertising cam-
paign, especially for small non-network manufacturers. Or-
ganic producers who previously could not afford to com-
pete with the big players side by side with the big players 
are now offered to launch a quality campaign for their 
audience, even at low marketing costs. marketing opens up 
a lot of new opportunities for organic businesses, while im-
proving the quality of ordering and delivery and making it 
more personalized to potential consumers. 

Keywords: digital marketing, promotion, organic 
products, digital tools, online channels, offline channels, 
consumers. 

Olkhovskaya O., Butko K. Optimization of Passenger 
Traffic in a Major Transportation Hub. — Р. 157. 
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The article presents a model for optimizing the acti- 
vities of railway transport when organizing passenger trans-
portation in a major transportation hub. When optimizing 
the calculations determine the number of vehicles that are 
assigned to the node; optimal rates for transportation; the 
number of transport units in the directions depending on 
the random demand for transportation. The possibility of 
attracting additional transport units in case of insufficiency 
of their own is taken into account. The model takes into 
account the influence of competitive transport (road). The 
solution of this problem in general requires the use of sta-
tistical modeling and nonlinear programming. 

Keywords: optimization model, statistical modeling, 
optimal freight rates, non-linear programming. 

Omelyanenko V. Analysis of Institutional and Evolu-
tionary Aspect of High-tech Sectors Development on Instru-
ment Engineering Example. — Р. 93. 

The aim of the study is to determine the perspective 
components of the network strategy for the development of 
the industry on the basis of an analysis of the theory and 
practice of instrument engineering development in the con-
ditions of Industry 4.0 and an analysis of trends in instru-
ment engineering. The research methodology is based on 
evolutionary theory as the direction of a new institutional 
economy. The institutional-evolutionary approach to secu-
rity strategies involves considering a set of institutions and 
the laws of their interaction, ensuring the conversion of 
resources into real results by effective methods in accor- 
dance with the national context and the needs of society. 
The study proved that the importance of instrument engi-
neering is due to the fact that the expansion of the research 
base of innovative processes is associated with the use of 
modern analytical instruments. The main aspects of the 
role of instrumentation in the economy are determined. It 
is shown that modern instrument engineering is a high-tech 
and high-tech industry, widely uses ICT, nanotechnology, 
microminiaturization, elements of artificial intelligence, 
etc. From the organizational, economic and institutional 
point of view, instrument engineering is considered as an 
intersectoral high-tech complex, which is also a factor in 
the innovative development of a number of technological 
industries and the result of their innovation. This fact de-
termines the affiliation of instrument engineering to struc-
ture-forming industries, in which new technologies are 
spreading to other sectors of the economy. For a more de-
tailed analysis of the institutional dynamics of the industry 
in Ukraine, the main statistical indicators of instrument 
engineering are considered. It is shown that the prospects 
of domestic instrument engineering are primarily associated 
with the production of qualitatively new products and the 
conquest of the domestic market, whose capacity is several 
times greater than not only the current export volumes of 
the sector, but also the entire production in it. It is proved 
that from a strategic point of view, it is necessary to find 
new mechanisms for the development of the industry, in 
particular based on digitalization. Instrument engineering 
is also considered at the same time as part of the transfor-
mation of production and its digitalization, as well as the 
object of introducing new technologies. Thus, the industry's 
prospects are associated with the creation of a digital infra-
structure, which is a cross-industry platform that will allow 
organizing productive interaction of all participants in the 
innovation process. Appropriate approaches should be im-
plemented as part of institutional strategies both in the de-
velopment and use of devices as part of a digital smart 
manufacturing strategy. An analysis of the foreign expe- 
rience of industry leaders has shown that small and me-
dium-sized enterprises prevail in instrument engineering, 
despite the presence of large global leaders. It is shown that 
the activation of the role of small instrument-making en-
terprises as participants in technological development re- 

quires the search for new forms of interaction, among 
which the network should be highlighted. For the institu-
tional and evolutionary development of instrument engi-
neering, it is proposed to use the features of a traditional 
cluster and network, focused on the formation of a tech-
nological platform. 

Keywords: instrument engineering, strategy, innova-
tion, trends, network, institutions. 

Palyha Ye. M., Basylyuk V.B., Palyha I.Ye. Improve-
ment of corporate governance of publishing and printing en-
terprises. — Р. 73. 

The article is devoted to the improvement of corpo-
rate management of enterprises of publishing and printing 
activity. The substantiation of the features and problems of 
corporate governance, the relations between shareholders 
and managers, aspects of joint stock ownership has been 
grounded. The essence of the national system of corporate 
management of enterprises of publishing and printing ac-
tivity is revealed. The justification of the influence of vari-
ous institutional factors, which resulted in transformational 
transformations in publishing business and polygraphy, was 
made. 

Keywords: publishing and printing activity, corporate 
governance, transformation processes, share ownership, in-
stitutional factors. 

Perederii T. Strategy of Digital Security of Enterprise as 
a Driver Digital Transformation of Economic Ukraine. — 
Р. 201. 

Today feature of economic processes in Ukraine is the 
transition from "traditional" to the digital economy with 
the latest technology. The study of the current state of the 
digital economy indicates that most Ukrainian companies 
don’t have a clear vision of the process and quality exam-
ples of the transition to the use of digital technologies yet. 
This is significantly impedes the fulfillment of key priorities 
and directions for the implementation of state policy in the 
digital economy in Ukraine. Therefore, businesses need to 
develop strategies based digital transformation minimiza-
tion of risks is not possible without ensuring digital security, 
based on functional components that determine the effec-
tiveness and efficiency of management mechanism. 

The purpose of the article is to formulate the author's 
approach to determining the digital security of the enter-
prise and priority areas of its implementation. 

The article defines the strategic approach of the fea-
tures of digital transformation and the problematic issues 
that hinder the revision of the business strategy of most 
Ukrainian enterprises. A methodological approach to the 
definition of "digital enterprise security" is proposed — it is 
the security of the functional components of the enterprise 
in the course of economic activity in the conditions of di- 
gitalization and competition; measures and methods aimed 
at minimizing the external and internal risks of e-business, 
as well as ensuring the security of functional components. 
The main purpose of the enterprise digital security is to 
ensure the stable functioning of the business with further 
development in the future, which is based on the structure 
of its functional components. The mechanism for imple-
mentation of digital security of the enterprise is defined, 
which includes: regulatory legislation, basic principles, sub-
jects of guarantee and mechanism of security, as well as 
objects. A mechanism for digital security has been created, 
which will allow to gradually develop effective management 
decisions in the enterprise development strategy. 

The main reasons hampering the process of digital 
transformation of Ukraine's economy are: the undeveloped 
state regulatory framework for regulating the process of 
building the digital economy, uncertainty about the nature 
of interaction of participants in this process, as well as is-
sues of development of digital technologies in order to in- 



ABSTRACTS 

276 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

crease the level of competitiveness, entrepreneurship and 
innovation. In view of the above, we consider it expedient 
to take the following measures in the conditions of digital 
transformation: to legally define the concept of "digital se-
curity of an enterprise", its functional components, objects 
and entities involved in the mechanism of strategy imple-
mentation; to help encourage businesses to transition to 
new business models through collaborations in digital se-
curity. 

Keywords: digital transformation, digital security of 
enterprise, components of enterprise digital security, 
mechanism for implementation of digital security of the 
enterprise. 

Rynkevich N.  Integral Methodology of Estimation of 
Development of Organizational Culture of Enterprises (ac-
cording to the results of expert survey). — Р. 115. 

At present, organizational culture has a leading posi-
tion in the enterprise management system. 

The purpose of this study is to improve the metho- 
dology for assessing the development of organizational cul-
ture of enterprises and its testing on the example of Ukrain-
ian enterprises in the provision of transport, consulting and 
banking services. 

As a result of the research, a questionnaire was made 
of 24 statements concerning the peculiarities of the orga- 
nizational culture of enterprises, and on this basis an anal-
ysis and evaluation of the organizational culture was carried 
out. The reliability of the survey results was calculated us-
ing the Alpha Cronbach coefficient and XYZ-analysis. The 
integrated method of estimation of development of orga- 
nizational culture of the enterprises is offered. The testing 
of this methodology showed that the surveyed enterprises 
have an average level of development of organizational cul-
ture, since the values of the integral indicators are in the 
range of 0.5—0.75. 

Based on the mentioned above, it is essential to pro-
pose priority directions to improve the management of en-
terprises’ organizational culture development: the applica-
tion of a customer-oriented approach to the formation of 
organizational culture, based on the customer focus, com-
plemented by the cross-functional interaction of company 
human resources in the decision-making process; develop-
ment and realization: the mechanism of the strategic man-
agement of the enterprise organizational culture develop-
ment; marketing strategy of the enterprise organizational 
culture development; organizational and economic me- 
chanism for enterprise organizational culture development 
managing; the complex of measures for the digital trans-
formation of enterprises organizational culture, which in-
cludes: use of employee-driven management, that is, an 
HR oriented approach to management — continuous em-
ployees training and skills development halves the time of 
a new product launching on the market; implementation 
of HRmaps the next generation modular platform for HR 
management — a comprehensive solution for the HR pro-
cesses automation, which consists of 4 modules and the 
HR portal (personnel assessment; recruitment and adapta-
tion; planning and career; training and development); HR 
digital upgrade, which is based on the introduction of a 
digital cloud platform providing a digital format for all per-
sonnel processes (up to 90% automation), which allows 
monitoring and company development. 

The practical value of the study is that the proposed 
methodical approach can be used in the activities of enter-
prises in assessing the level of development of their organ-
izational culture. 

Keywords: enterprise, organizational culture, Den-
ison's methodology, integrated estimation methodology, 
level of development of organizational culture, approba-
tion, profile of organizational culture. 

Serdiuk O., Petrova I. Institutionalism as the Quintes-
sence of Welfare Theory. — Р. 14. 

The article highlights the theoretical aspects of insti-
tutionalism as the quintessence of welfare theory. A cha- 
racteristic feature of the evolution of the human race is a 
deep transformation of the mental worldview. Based on 
historical analysis, it was revealed that attempts to curb hu-
man nature led to the emergence of norms and rules that 
determined the nature of the interaction between members 
of society. Norms and rules, or institutions in the modern 
sense of the word, have changed the worldview of society, 
thereby forming an idea of the welfare. In pre-institutional 
times (primitive societies), human well-being was perceived 
exclusively in a materialistic context. With the emergence 
of the first mental constructions accepted by members of 
society as a moral imperative, wealth began to acquire spi- 
ritual attributes (responsibility, altruism, caring, etc.). The 
quintessential notions of welfare were moral imperatives. It 
was revealed that the genesis of moral imperatives was de-
termined by the institutional environment of a particular 
society. As a result, societies appeared with a diversified 
understanding of well-being, which influenced the belief in 
justice and the effectiveness of existing models for stream-
lining public life. Three types of society are considered, 
where nationalistic, socialist and liberal moral imperatives 
dominated. It is determined that the balance between ad-
herence to the ideas of individualism and collectivism has 
become a determining factor in the formation of the theory 
of welfare. 

Keywords: institutionalism, welfare, institutions, 
moral imperatives, mental constructions, society. 

Shelemetieva T., Bulatov S. Activities of Tourist Infor-
mation Centers: World Experience and Domestic Practice. — 
Р. 205. 

The article substantiates the need to create tourist in-
formation centers in Ukraine as one of the important tools 
of information support for the development of modern 
tourism and the promotion of a national tourism product. 
The success of the tourism industry in Ukraine in the con-
text of the formation of a global information space is largely 
determined by the effectiveness of information support for 
the tourism sector. It is noted that an important task of the 
policy of local authorities in tourism management is to im-
prove the information support of this process, since without 
advertising and information that attracts consumers of cer-
tain services, the development of tourist and recreational 
activities is impossible. The activity of the TIC is extremely 
important for destinations with a significant share of inde-
pendent tourists, because, in this case, they are the main 
centers for the provision of information services. The es-
sence of the concept of “tourist information center” is re-
vealed and its main tasks are defined. It was noted that the 
tourist information center is an important tool of the tourist 
infrastructure, with the help of which tourists and other 
tourism entities have the opportunity to receive complete 
tourist information and advisory services on tourism acti- 
vities in the area and beyond. The TIC can provide infor-
mation support to the system of state regulation and tou- 
rism management in the region, since it is necessary to 
constantly update the regulatory and informational and an-
alytical framework that provides effective management of 
the development of tourism and resorts. The following 
goals of creating tourist information centers in Ukraine are 
proposed: promoting the development of domestic tourism; 
providing information to local and foreign tourists and 
tourist organizations; promoting cooperation between tou- 
rism organizations of the city; conducting trainings and 
seminars for specialists in the field of tourism; development 
of tourist opportunities of the city; attracting more tourists 
to the area; improving the competitive advantages of the 
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area by improving the tourism infrastructure; replenish-
ment of the local budget due to taxation of tourism business 
entities; rational use of tourist and recreational resources 
of the area; attracting investment in the tourism business; 
creating a positive international image and popularizing 
tourist areas. The world experience of organizational and 
economic aspects of the activity of tourist information cen-
ters is investigated. In the developed tourist countries of 
the world, an extensive modern network of tourist infra-
structure institutions, which includes information centers, 
is successfully operating. Such establishments allow tourists 
to receive the necessary tourist information and advisory 
services on tourist destinations. In the USA, each state has 
its own tourist information centers. The "Hospitality Cen-
ter" is a recreation area, including a center for visitors, they 
are funded by local taxes included in each bed. In South 
America, the most active tourist information centers ope- 
rate in Peru. Free centers provide tourist information and 
assistance for domestic and foreign tourists. Information 
includes monuments and recommended itineraries. In  
Australia, most visitor centers are run by local or state au-
thorities, and in some cases by the Tourism Operators As-
sociation on behalf of the government. These information 
centers provide services such as housing selection and 
booking tours (automobile, air, bus, rail). They are the first 
link in acquaintance of a visitor with a city or region. The 
practice of the work of tourist information centers in 
Ukraine is considered and a list of them is compiled. It is 
noted that today tourist information centers have been cre-
ated in most regions of Ukraine and in small cities of the 
Western region of Ukraine. 

Keywords: tourist information center, world experi-
ence, domestic practice, creation goals, objectives, activity 
results. 

Shpankovska N., Gorodianska L. Features of the Or-
ganization and Functioning of Corporations in the Conditions 
of Globalization. — Р. 44. 

The article clarifies the essence of the scientific cate-
gory "globalization". Revealed negative trends in popula-
tion decline. A classification of business entities is pro-
posed, the features of modern globalization and integration 
processes are disclosed. Substantiated measures to improve 
the organization and functioning of corporations in the 
context of globalization. 

Keywords: globalization features, integration pro-
cesses, corporate classification, trend, analysis of the pop-
ulation. 

Steblyuk N., Oparenko V. The matrix model for 
assessing the investment attractiveness of industrial 
enterprises. — Р. 176. 

The article defines the role of evaluation of invest-
ment attractiveness of the enterprise. The main directions 
of methodological approaches to the assessment of invest-
ment attractiveness of the enterprise are given, their pecu-
liarities and purpose are defined. The main disadvantages 
of methodological approaches to the assessment of invest-
ment attractiveness are revealed. It is proposed to use a 
matrix model to evaluate the investment attractiveness of 
an industrial enterprise. The necessity of using precisely a 
matrix model of complex nature to assess the investment 
attractiveness of industrial enterprises based on the use of 
quantitative and qualitative factors is substantiated. The 
main advantages of the matrix model of estimation of in-
vestment attractiveness of the enterprise are determined. A 
methodological toolkit for estimating the investment at-
tractiveness of an industrial enterprise on the basis of a 
matrix model has been improved, taking into account the 
current state of domestic industrial enterprises and identi-
fying problematic areas of activity. The matrix model has 
been supplemented with a matrix of quantitative indicators 

by a group of property condition indicators, which will al-
low the investor to take a more objective approach to as-
sessing the investment attractiveness of an industrial enter-
prise. Quantitative indicators of investment attractiveness 
are grouped and their marginal evaluation criteria are 
given. The general index of quantitative characteristic of 
investment attractiveness of industrial enterprise and pos-
sible variants of estimation of its financial condition are 
determined. The qualitative indicators of estimation of in-
vestment attractiveness on the basis of the matrix model 
are given, they are given weighting coefficients and their 
boundary intervals are defined. On the basis of qualitative 
and quantitative indicators, the levels of the generalized 
index of investment attractiveness of an industrial enter-
prise according to the matrix model have been formed, 
which will allow to prove to the investor the expediency of 
investing in an industrial enterprise. 

Keywords: investment; investment attractiveness; 
investment potential; enterprise; matrix model. 

Tomchuk O. Theoretical and Methodological Ap-
proaches to Determining the Content and Structure of the Hu-
man Potential of the Territory. — Р. 121. 

The article identifies the need for a theoretical and 
methodological substantiation of the principles for deter-
mining and disclosing the main components of the human 
potential of a territory. It is proved that the further deve- 
lopment of mankind attracts to social production and im-
plements all new human qualities, which are reflected in 
economic science. Differences between terms that are close 
to the category of “human potential” are defined: “labor 
force”, “labor resources”, “labor potential”, “human fac-
tor”, and “human capital”. The content analysis of the 
concept of «human potential» at different levels: individual 
(personal), micro (business entity) and the macro level. 
Based on the results of the analysis, the provisions are 
formed that constitute the quintessence of the scientific 
concept of the essence of the category “human potential of 
the territory”: it characterizes a new level in human deve- 
lopment; more voluminous and multi-element category; 
category of behavioral economics; inert characteristic of 
the territory; prone to wear; lost due to variability of con-
ditions and the like. The process of the formation and de-
velopment of the human potential of the territory is mod-
eled and its transformational transformations are deter-
mined. The approaches to the structure of the human po-
tential of the territory, the components of which are inno-
vative, intellectual, labor and cultural types of potential, 
are generalized. It is proved that each type of potential, 
forming and developing in favorable conditions created for 
it, contributes to the development of other elements of the 
system. 

Keywords: human potential; human factor; work 
force; labor resources; labor potential. 

Vakulich M. Globalizing challenges of Ukraine's eco- 
nomy: diagnosing the state of investment climate as a driving 
force in the context of economic tendency. — Р. 38. 

Globalization, which has become one of the defining 
characteristics of the world economy in the 21st century, 
has put before member Governments issue search of new 
forms and methods of adaptation of national economic and 
political-legal environments to modern requirements of in-
ternational economic relations. Rapid changes in the fac-
tors determining competitiveness on world markets, dy-
namic development of the global environment, forcing 
Governments in the formation of conditions for economic 
growth, actively seek to ensure national competitiveness on 
a global scale. The most urgent is the need for management 
of investment climate of Ukraine's economy, which assure 
its economic development, taking into account the social 
and environmental interests of the society. However, the 
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process is compounded by the lack of a clear understanding 
of its essence. 

The development of world financial crisis resulted in 
forming of unfavorable terms of mйnage and considerable 
abbreviation of investment activity. Determination compo-
nents which have influence on investment attractiveness 
has a large economic value, as it is necessary at first cor-
rectly to estimate terms which processes of investments are 
for, and then carry out the search of the most attractive 
object of investing. 

In the article the role of investment climate is exa- 
mined in development of economy, in bringing in foreign 
investments. Constituents influencing on forming of invest-
ment climate are analyzed. Directions of improvement of 
investment climate of country are certain. The main pur-
pose of investment policy is the development of optimal 
conditions for investment of own and borrowed financial 
and other resources that provide income increase on the 
invested capital for expansion of enterprise economic ac-
tivity and the development of better conditions for winning 
the competition. 

Problem of achieving steady growth of the Ukrainian 
economy requires greater investment and innovation pro-
cesses, the reorientation of current management and regu-
lation for long-term strategic planning. 

Keywords: management, investment climate, constit-
uents, factors, evaluation, attractiveness. 

Zadorozhny G. Unomika as a Science about the De-
ployment of a Human Economy. — Р. 8. 

The article presents the primary justification of the 
hypothesis that the new only nascent science of the uno- 
mics is called upon to investigate the unfolding of the orig-
inal specificity of the human race — humanity in the econ-
omy as an integral sphere of human activity. Unom en-
closes and shines within itself the genome — the biological 
itself and the memon — the cultural, social, in the life-
sending of the person-personality, which has a tri-apostolic 
spiritual-bio-social nature. Unomics as a fundamental sci-
ence of self-realization and self-realization of a person be-
comes the basis for cognition of the universal global reality 
in the coordinates of value rationality, which is important 
for the transformation-transformation of the world of hu-
man life as a spiritual and semantic unity of business enti-
ties. Unomics is transformed into global studies as a fateful 
integral humane economic science of identifying and sub-
stantiating the meaningful and well-grounded foundations 
of human life as a spiritual and saving freely responsible 
planetary community (cathedral) of life conservation. 

Keywords: unom of humanity, unomika, spiritual-
bio-social nature of man, personality, economy, global 
studies, extra-scientific knowledge, genome, memon. 

Zadvornykh S. Prospects for the Existence of a Cashless 
Society and the Role of Cash in the Global Financial 
System. — Р. 27. 

Modern society is determined not only with a high 
level of development, but also a lot of social and economic 
problems. In the last years more and more popular became 
the meaning, that a lot of these problems could be solved 
with the canceling of cash. Experts and usual people are 
thinking that a new society will be more fair and 
transparent with less of criminal, drugs, economic fraud, 
unmotivated preference for individual categories, where 
everybody is paying less of tax and where is a high level of 
wealth protection. But in the real situation seems not so 
optimistic. 

In Life privacy. Canceling of cash mean total control 
against all financial operations of each person, their 
interests and tastes by banks and government. Besides that, 
using most mobile payment systems need geolocation — as 
result everybody will be all the time trecked in all senses of 

this word. In psychological sphere using electronic money 
will increase money spendings because using cash is 
combined with the feeling of pain, when people are 
spending them and e-money are for most of people 
something not so important, especially for young people 
(like money in PC game). In social shpere the cashless 
society will make problems for disabled people, people with 
mental problems and also can influence dementia by older 
people. Criminal. even if we will live in the cashless society 
with the modern trends, the level of financial fraud will 
reduce maximal on 15%, and P. Schmidt considered, that 
all the criminals will find another way for their activity. 
Besides that e-money and society are stimulating the 
growth of cybercrime and it is always growing and the 
companies, who had lost against cybercrime had spent 
more money for investigation of that cases, then they have 
lost. Unemployment. First of all, the system of cash 
circulation is huge. A lot of people are creation, designing, 
proofing, printing, gathering, retailing cash and also 
working each day in banks, cashier's offices, shops and so 
on. Also many companies are producing stuff combined 
with cash. From wallets to cash machines. All these 
brunches will not exist anymore and all the people will lose 
their jobs. Economy. One of the main reasons to cancel 
cash was that in the cashless society will be impossible to 
set a negative rate and with the same it will be less of 
economic crises. But german economists have studied and 
proofed that it is possible and in this situation it will be 
more difficult to combat the crisis and cost much more for 
the government and people because all existing financial 
instruments that the government can use to fix situation 
are created only for cash and are working with it. 

Technical. Electronic systems could be crushed. 
Besides of that in case of wore or other conflicts people 
can ruin Internet connection all over the country and 
inhabitants will lose everything and have no possibility even 
get home. 

In general, e-payments are part of our life and they 
are very comfortable nowadays. But the canceling of cash 
will make more problems for people and organizations. 
This means that this could not be the right choice in the 
nearest future. 

Keywords: financial system; cash; payment systems; 
cybercrime; banks; sociology; taxes; offshore zones. 

Zhukov S., Zelic V., Soima S. Human Capital in the 
Economic System of Modern Society: the Mechanism of For-
mation, Investment and Development Prospects in Ukraine. — 
Р. 105. 

As a result of the conducted research the problems of 
development of human capital and basic pre-conditions of 
providing of his competitiveness are certain. Analyzed the 
loud speaker of charges on development of education and 
health protection of summary budget of Ukraine and 
measures on the improvement of economic situation in 
Ukraine and providing of development of human capital 
are offered. The basic types of investments are certain in a 
human capital on levels and subjects of investing. The 
mechanism of forming of human capital is presented. The 
mechanism of forming of human capital is presented. It is 
grounded, that for strategic development of human capital 
of Ukraine and achievement of equilibrium and balanced 
of economy in the conditions of globalization moderniza-
tion of public policy is needed in area of education, 
namely, creation of the system of education, oriented to 
forming and development of skills and jurisdictions of man, 
necessary for innovative activity. 

Keywords: human capital, investments in a human 
capital, competitiveness, economic state of affairs, pay-
ment for work. 
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